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Woord vooraf 
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 van de Comeniusschool.            
In deze gids vindt u alle informatie over de school. Door middel van deze              
schoolgids wil de school nieuwe ouders zodanig informeren dat ze kunnen           
beslissen of de Comeniusschool een goede school is voor hun kind. Elke            
belangstellende kan hierin lezen waar de school voor staat, wat de school bereikt             
heeft en bereiken wil. 
Ouders die de Comeniusschool overwegen als school voor hun kind, nodigen we            
van harte uit zich aan te melden voor één van de kennismakingsochtenden. Wij             
presenteren tijdens deze bijeenkomsten de school en beantwoorden uw vragen.          
Daarna wordt u door leerlingen rondgeleid. Zij laten u graag de school ‘in bedrijf’              
zien. De data voor de kennismakingsbijeenkomsten kunt u vinden op de kalender            
de website www.comeniusschool.info. 
 
U meldt uw kind aan met behulp van een formulier dat u op de website kunt                
vinden onder het kopje “formulieren”. Mocht u het formulier niet goed kunnen            
downloaden, kunt u dit ook afhalen bij het secretariaat ’s morgens tussen 8.00 en              
11.45 uur. 
 
Nadat het ingevulde formulier op school is ontvangen, sturen wij u een            
bevestiging van de aanmelding. In die mail staat of uw kind geplaatst kan worden              
of dat wij uw kind op de wachtlijst hebben moeten zetten. Ook leest u in die mail                 
hoe de toelatingsprocedure verder verloopt. Wanneer uw kind geplaatst kan          
worden, sturen wij zes weken voor de vierde verjaardag een uitnodiging. Uw kind             
mag vier weken voor de verjaardag twee dagdelen op school meedoen om te             
wennen.  
 
 
Hanneke Vermunt Directeur 
Marylse Witke Adjunct-Directeur 
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1. Daar staan wij voor  
1.1 Een school van naam 
Onze school draagt de naam van Comenius. Jan Amos Komensky (1592-1670)           
is bekend geworden als pedagoog. Na de Griekse wijsgeer Plato was hij de             
eerste die weer een systematische pedagogiek ontwierp. Voor zijn tijd hield hij er             
heel vooruitstrevende ideeën op na: uitgaan van het kind; aanschouwelijk          
onderwijs geven; aandacht voor alle kinderen, ongeacht hun verschillen.         
Onderwijs moest volgens hem al beginnen op een kleuterschool. De sociale en            
de muzikale ontwikkeling hadden zijn grote aandacht. Comenius bracht zijn          
ideeën als leraar in praktijk. 
Behalve pedagoog was hij ook theoloog. Hij       
was bisschop van de Broeder Uniteit      
(voorloper van de Evangelische    
Broedergemeente en/of Hernhutters).   
Daarom draagt onze school met recht de       
naam ‘Comeniusschool’. Zijn ideeën    
worden al heel lang in de scholen van de         
Broedergemeente in een aan de tijd      
aangepaste vorm in praktijk gebracht. 
De Comeniusschool is een    
protestants-christelijke school met een    
open, oecumenisch karakter. De school     
heeft een unieke relatie met de      
Evangelische Broedergemeente. 
In hoofdstuk 2 leest u meer over de        
geschiedenis en het karakter van de      
Broedergemeente en haar scholen. 
 

1.2 Wie zijn, waar staan we voor en waar         
willen we naar toe? 
 
De kern van onze opdracht luidt: ‘het begeleiden van de kinderen die ons 
worden toevertrouwd in wie ze zijn en wie ze willen worden. Zij mogen zich 
ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief 
gedrag. Wij leren ze eigen verantwoordelijkheid te dragen en bevorderen de 
zelfstandigheid.  We leren de kinderen keuzes te maken die goed zijn voor 
henzelf en voor de anderen. Zo krijgen ze inzicht in wie ze zijn en wat ze drijft’. 
In onze school werken wij vanuit onze christelijke levensovertuiging. Daarnaast 
maken we gebruik van de 7 gewoontes van Stephen Covey (The Leader In Me). 
We willen zo werken aan een veilige omgeving met respect voor de ander. 
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Deze 5 punten zijn letterlijk en figuurlijk terug te vinden in de school. Het zijn 
belangrijke uitgangspunten voor nu en voor de toekomst: 

● Aandacht voor ieders talent; 
● Traditie; 
● Structuur; 
● Sfeer; 
● Emotionele betrokkenheid 

 
“ Een inspirerend leider laat door voorbeeldgedrag zien hoe je met je hart en 
hoofd trouw kunt zijn aan je eigen keuze zowel in ons leerproces als in onze 
houding en persoonlijke ontwikkeling”. 
 

 
 

2. De Comeniusschool, een school 
met geschiedenis. 
Kort na hun komst naar Zeist (1746) begonnen de Hernhutters met huisonderwijs            
aan hun kinderen. Geleidelijk kreeg dit onderwijs meer bekendheid door de           
goede naam die het had (zie ook hoofdstuk 1). Bekende Nederlanders als de             
schrijver Dick Bruna, de dichter Hendrik Marsman en de historicus, schrijver en            
PC Hooft-prijswinnaar Arthur Lehning bezochten de scholen. De Comeniusschool         
zet vandaag de dag die lange onderwijstraditie voort: 
1750 - 1773 jongensschool 
1752 - 1773 meisjeskostschool 
1773 - 1967 dagschool voor meisjes 
1775 - 1967 dagschool voor jongens 
1818-1892  meisjesinternaat 
1820-1881 jongensinternaat 
1849 - 1985 kleuterschool 
1889 - 1932 jongensinternaat 
1897 - 1973 meisjesinternaat 
1967 - 1985 Comeniusschool voor gewoon lager onderwijs 
1985 - heden Comeniusschool voor basisonderwijs 
 
Voor geïnteresseerden geven wij hier     
nog in vogelvlucht een stukje     
geschiedenis van de Evangelische    
Broedergemeente (de Hernhutters)   
weer. Wie meer wil weten, kan op       
school en bij de EBG de nodige       
literatuur vinden. 
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De Broedergemeente ziet terug op     
een verleden van meer dan vijf      
eeuwen. Haar oorsprong ligt in     
Tsjechië. Toen Johannes Hus in 1415      
ter dood veroordeeld werd en op de       
brandstapel zijn leven liet, begon de      
onrust in Bohemen en Moravië. Een      
groot deel van het volk maakte zich       
los van de rooms-katholieke kerk. Een      
kleine groep trok zich omstreeks 1457      
terug in het dorpje Kunwald in      
Oost-Bohemen. Men wilde leven in     
navolging van Jezus en met de bijbel       
als enige leidraad. 
In 1476 koos men eigen voorgangers. Zo ontstond de Broedergemeente. Zij           
ontwikkelde nauwelijks een eigen theologie, maar stond open voor zowel het           
lutheranisme als het calvinisme. Vanaf het begin is de Broedergemeente          
vervolgd en tot 1795 is zij nooit door de overheid erkend. In Bohemen en Moravië               
werd zij grotendeels uitgeroeid. De laatste bisschop, Jan Amos Comenius, de           
Tsjechische ‘vader des vaderlands’ moest ook vluchten. Hij stierf in 1670 in            
Amsterdam. Hij ligt begraven in Naarden. 
De overgebleven Moravische Broeders kregen omstreeks 1720 nieuwe        
perspectieven. Enkele protestantse vorsten en edelen in het zuiden van          
Oost-Duitsland wilden hen graag opnemen en zo kwamen de Broeders op het            
landgoed van de graaf Von Zinzendorf terecht, waar zij een eigen woonplaats            
bouwden die sinds 1724 Herrnhut heet (onder ‘s Heren hoede). Herrnhut werd            
hun centrum. In 1732 trokken twee Broeders naar het West Indische eiland Sint             
Thomas om onder de negerslaven (en dat was iets ongehoords) te gaan werken.             
Dit is het begin van de Herrnhutter zending. 
In verband met die zending kwamen de Broeders in 1734 in Nederland, in             
Amsterdam, Haarlem en ‘s-Herendijk bij IJsselstein. De strenge calvinisten         
maakten het hen echter niet makkelijk en dus ging men op zoek naar een plaats               
met meer vrijheid. Amsterdamse vrienden kochten toen de heerlijkheid Zeist,          
waar in 1746 op het Slot een grote synode werd gehouden en waar in de               
volgende jaren een nieuwe nederzetting werd gebouwd: het tegenwoordige         
Zuster- en Broederplein. Vroeger stonden de scholen daar ook, maar nu vindt            
men de Comeniusschool aan de Zinzendorflaan. De huidige schoolvereniging         
bestaat sinds 1896. Onderwijs, uitgaande van de Broedergemeente in Zeist is er            
al sinds 1750. U ziet: wij zijn een school met een lange geschiedenis. 

  

Schoolgids Comeniusschool 2019/2020 Pagina 5 
 



3. Zo werken wij 
3.1. Het pedagogisch klimaat 
 
● Veiligheid:  
Een kind moet zich veilig en geborgen voelen bij de meester of juf, bij              
klasgenoten, in het schoolgebouw en op het plein. Pesten en discrimineren horen            
niet thuis op onze school. Van de ouders verwachten wij ook een constructieve             
houding om pestgedrag te bestrijden. We leren onze leerlingen zich te zich te             
gedragen volgens de zeven gewoonten van The Leader in Me. Als er toch iets              
fout gaat, wordt de bewuste situatie met de kinderen geanalyseerd. We           
bespreken welke keuzes in het gedrag van het kind de ontstane situatie had             
kunnen voorkomen en welke keuzes in de toekomst kunnen worden gemaakt; 
● Interne vertrouwenspersonen voor leerlingen 
De school heeft drie interne vertrouwenspersonen voor leerlingen, dat zijn juf           
Inger, juf Brenda (de IB-ers) en meester Rick. Leerlingen kunnen de hulp van             
deze vertrouwenspersonen inschakelen voor een probleem met de leerkracht als          
dat door de leerkracht niet goed wordt opgelost. Ook kunnen ze de hulp inroepen              
van de vertrouwenspersonen, als ze structureel worden gepest en hun eigen           
leerkracht dit niet of onvoldoende oppakt. Eventuele problemen in de thuissituatie           
die de leerlingen liever niet met hun eigen leerkracht willen bespreken kunnen            
ook worden besproken met de interne vertrouwenspersonen voor leerlingen.         
Alles wat de leerlingen aan een vertrouwenspersoon vertellen is geheim; 
● Vertrouwenspersoon voor ouders 
De vertrouwenspersoon voor ouders staat elders in de schoolgids vermeld bij de            
klachtenregeling. Ouders kunnen met de vertrouwenspersoon een afspraak        
maken als ze een probleem hebben met de school dat door gesprekken met de              
leerkracht(en) en de directie niet naar tevredenheid wordt opgelost. 
● Structuur en duidelijkheid: voor een kind dat opgroeit, wordt de omringende           

wereld steeds groter en complexer. Het ontdekken van die wereld wordt           
aangemoedigd door belangstelling te prikkelen, door te stimuleren en te          
bemoedigen. Kinderen hebben daarbij behoefte aan structuur en duidelijkheid:         
zij willen weten wat er van hen verwacht wordt, welke vrijheid ze hebben en              
waar de grenzen daarvan liggen. Zij vragen om duidelijke kaders en afspraken; 

● Warmte en liefde: van de mensen die op de Comeniusschool werken, wordt            
verwacht dat zij hart hebben voor kinderen, dat zij alle leerlingen zien. Van             
kinderen wordt gevraagd, dat zij elkaar met warmte tegemoet treden; 

● Soberheid en eenvoud: wij leven in een zeer welvarende samenleving. Onze           
kinderen laten we daarvan de vruchten plukken, maar tegelijkertijd willen wij           
hen laten zien dat je niet ‘alles’ hoeft te hebben om gelukkig te worden.              
Soberheid en eenvoud zijn kenmerkende elementen van de Broedergemeente.         
De school wil in die traditie blijven staan; 

● Besef van eigenwaarde en respect: iedereen in de school - kind, leerkracht            
en ouder - heeft zijn eigen waardigheid; 
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● Gelijkheid: in een sfeer van gelijkheid ga je met elkaar om, want iedereen is              
evenveel waard; 

● Betrokkenheid: wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en we moeten elkaar          
helpen wanneer dat nodig is; 

● Rechtvaardigheid: waar fouten gemaakt worden, moeten die niet alleen         
erkend worden, maar moet ook ruimte zijn voor vergeving, recht doen,           
opnieuw beginnen; 

● Trouw: ook al val je elkaar wel eens tegen, je blijft elkaar trouw in              
moeilijkheden en tegenslagen; 

● Vertrouwen in de toekomst: leven met perspectief, met zicht op de toekomst            
voor kinderen die nog een heel leven voor zich hebben. 

3.2. Kenmerken van het onderwijs 
Een veilig pedagogische klimaat vormt de basis voor alles wat de school is en              
doet. Het team werkt volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs: relatie,           
competentie en autonomie en volgens de zeven gewoonten van The Leader in            
Me, naar het gedachtegoed van Stephen Covey. Dat betekent onder andere dat            
de school goede relaties stimuleert en bewaakt en de zelfstandigheid bevordert.  

Het onderwijs in de kleutergroepen is ontwikkelingsgericht. De        
activiteiten die de leerkrachten initiëren, stimuleren en       
begeleiden, zijn gericht op het spelend ontdekken van de         
omringende wereld en op het verwerven van kennis en         
vaardigheden die een voorwaarde zijn voor het succesvol volgen         
van het onderwijs in de volgende groepen. Er wordt gewerkt          
volgens de methode 'Schatkist'. Alle ontwikkelingsgebieden die       
van belang zijn bij jonge kinderen worden hierbij behandeld. De          

lesstof wordt op speelse wijze aangeboden binnen de belevingswereld van het           
kind. Meer informatie over deze methode kunt u vinden op de website van de              
school. 
 

In de kleutergroepen (en in alle groepen) wordt Engels gegeven          
volgens de methode 'Join in'.  
De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld en bestaan uit        
groep 1 en 2. Dit stimuleert de samenwerking tussen kinderen          
en de persoonlijke groei, het versterkt het gevoel van eigen          
kunnen en bevordert de ontwikkeling van de zelfstandigheid. 
De school telt vier kleutergroepen van gemiddeld 22 leerlingen         

(in augustus), groeiend tot 30 leerlingen aan het eind van een schooljaar  
 
 
In de groepen 3 t/m 8 krijgt de leerstof een steeds centralere plaats. In groep 3                

wordt intensief  
gewerkt aan de   
aanvankelijke lees-,  
taal- en  
rekenontwikkeling.  
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De groepen 3 sluiten hiermee nauw aan op het voorbereidend onderwijs in de             
kleutergroepen. Het onderwijs wordt nog regelmatig afgewisseld met        
spelmomenten: ontspannend of lerend. Omdat de spanningsboog van kinderen         
op deze leeftijd nog heel kort is en het spel nog een belangrijk             
ontwikkelingsmiddel is, sluiten wij hier in het onderwijs op aan. 
In groep 4 wordt dit onderwijs voortgezet, uitgebreid en leren de kinderen            
“begrijpend lezen”. De wereld van het kind dat in groep 5 en 6 zit (de kinderen                
van 8 tot 9 à 10 jaar) wordt steeds groter. Daar speelt het onderwijs op in met de                  
wereldoriëntatie vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en het         
houden van spreekbeurten en over zelf gekozen onderwerpen en het nieuws.. 
De kinderen van de groepen 7 en 8 groeien langzaam toe naar het eindniveau              
van de basisschool. Dat eindniveau is niet voor elk kind hetzelfde. Er moet             
daarom gedifferentieerd worden. In het aanbod en in de verwerking van de            
leerstof sluit de school aan bij de verschillende niveaus en belangstellingen.           
Ontwikkeling van de zelfstandigheid, van een goede werkhouding en van          
samenwerkingsvaardigheden krijgen veel aandacht. Dit gebeurt onder andere        
door te werken met dagtaken en weektaken , daarmee wordt in de            
kleutergroepen al een begin gemaakt. De kinderen worden vanaf groep 6           
vertrouwd gemaakt met huiswerk. Dat bestaat uit oefenwerk, leerwerk en          
zelfstandig uit te voeren opdrachten. Maar minstens zo belangrijk is het kunnen            
omgaan met een agenda en het kunnen je werk zelf kunnen indelen. 
 
 
Vanaf het moment - zo ongeveer vanaf groep 3 - dat de kinderen onderwijs              
krijgen dat opgesplitst is in vakken, moet de school er attent op zijn dat niet alleen                
de leervakken aandacht krijgen. De creatieve ontwikkeling krijgt in tekenen,          
beeldende vorming, muziek en dramatische expressie ook een plaats op het           
rooster. Sommige leerkrachten hebben op creatief gebied een bijzonder talent. U           
zult dat dan terugzien in wat de kinderen doen en maken. 
Voor de groepen 1 en 2 is er dagelijks spel. Deze groepen krijgen tweemaal per               
week gymles in de grote gymzaal. Eén van de lessen wordt verzorgd door de              
eigen leerkracht, de andere les wordt verzorgd door de vakleerkracht. 
Ook de hogere groepen hebben 2 keer per week bewegingsonderwijs. Aan de            
groepen 3 t/m 8 worden beide lessen gegeven door de vakleerkracht. Die zorgt             
ervoor dat er een doorgaande lijn zit in alle gymlessen en dat alle vaardigheden              
worden aangeboden. 

Eén keer per jaar werkt de school aan een project. Wij kiezen ervoor om aan te                
sluiten bij het thema van de Kinderboekenweek. 
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Voor de biologielessen neem de school regelmatig deel aan de activiteiten die            
het Regionaal Centrum voor Natuur- en Milieueducatie De Boswerf         
organiseert. 
 

 
Netwerk Cultuureducatie Zeist. Dit Netwerk is een samenwerkingsverband van         
de cultuuraanbieders in Zeist, te weten: het Kunstenhuis, de Zeister          
Muziekschool, Meander Omnium, regiocultuurcentrum IDEA, Kunst Centraal en        
kunstenaars uit de omgeving. De school neemt bij het Netwerk een onderwijslijn            
af. 
 
Voordelen van de Onderwijslijn Cultuur zijn: 
● Leerlingen maken tijdens hun schoolloopbaan kennis met alle        

cultuurdisciplines. 
● De lesmodules van de verschillende disciplines worden in samenhang         

ontwikkeld. 
● De lessen worden door of onder begeleiding van professionele kunstdocenten          

gegeven. 
● Voor leerlingen die hun talenten verder willen ontwikkelen, biedt de          

Onderwijslijn aansluiting bij het cursusaanbod van de culturele instellingen in          
Zeist. 

 
De school heeft gekozen voor de Leerlijn Basic. Dat houdt in dat de leerlingen in               
de groepen 1 t/m 6 per leerjaar les krijgen in drie verschillende kunstdisciplines in              
modules van vijf lessen. Elke discipline komt tijdens de schoolloopbaan minstens           
drie keer aan bod. In groep 7 ligt de focus op multimediatoepassingen in             
combinatie met een cultuurvak. Integratie van disciplines vindt plaats in groep 8,            
met extra aandacht voor de uitvoering van de musical. Hiermee geeft de school             
cultuureducatie een nadrukkelijke plaats binnen het curriculum. Wij maken         
gebruik van een externe vakleerkracht muziek. Zij geeft het komend schooljaar           
aan ieder groep 20 lessen muziek. 
 
Voor meer informatie over het Netwerk Cultuureducatie kunt u kijken op de            
website www.cultuureducatiezeist.nl. 
 
Beeldende vorming en drama 
Een van de leerkrachten geeft op woensdagochtend lessen beeldende vorming.          
Met ingang van het schooljaar 2019/2020 gaan we het huidige speellokaal ook in             
gebruik nemen als handvaardigheidlokaal. Per leerjaar wordt vastgesteld welke         
vaardigheden we de leerlingen moeten aanleren om de kinderen zich goed           
beeldend te kunnen laten uitdrukken. 
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Een ander teamlid verzorgt dramalessen voor alle leerlingen op de          
dinsdagochtend in het speellokaal. 
 
Wenuurtje. Voor de zomervakantie maken alle leerlingen kennis met hun nieuwe           
leerkracht en met de nieuwe leerstof tijdens het kennismakingsuurtje in de           
voorlaatste week. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de globale verdeling van de lestijd per week              
over de leer- en vormingsgebieden. U dient daarbij te bedenken, dat het            
onderwijs in de kleutergroepen niet strikt in vakgebieden onder te verdelen is. 
Nederlandse taal: daaronder vallen de vakken lezen, taal, schrijven en spelling; 
Kennisgebieden: daaronder vallen de vakken wereldoriëntatie, aardrijkskunde,       
geschiedenis, natuur & techniek, verkeer; 
Cultuureducatie: daaronder vallen de vakken beeldende vorming, muziek,        
drama, creatief taalgebruik, museum-, concert- en theaterbezoek; 
Engels wordt in alle groepen gegeven volgens de methode “Join in”. 
Type Lessen worden verzorgd in de periode tussen de kerstvakantie en de            
zomervakantie in groep 6. Vanaf het schooljaar 2018-2019 leren de leerlingen           
typen in leerjaar 6. 
 
Leer- en  
vormingsgebied 

gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6  gr. 7 gr. 8 

Bewegingsonderwijs 2.15 2.15 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
Nederlandse taal 6 6 8.45 8.45 8.25 7.00 7.00 7.00 
Rekenen en wiskunde 2.30 2.30 5.15 5.15 5.00 5.00 5.00 5.00 
Engels 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.40 0.40 0.40 
Typen      0.10   
Oriëntatie op jezelf en    
de wereld 

5 5 2.00 2.00 3.45 5.05 5.15 5.15 

Kunstzinnige educatie 5.10 5.10 4 4 3.00 3.00 3.00 3.00 
Godsdienstonderwijs 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Pauze 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
Totaal aantal uren/   
week 

25.1
0 

25.1
0 

25.1
0 

25.1
0 

25.1
0 

25.1
0 

25.1
0 

25.10 

 
 
Alle leerlingen hebben per jaar hetzelfde aantal uren les. De begin en eindtijden             
zijn voor alle groepen gelijk. De school zorgt ervoor dat elke leerling aan het eind               
van de basisschool het vastgesteld aantal van 7520 uur les heeft gehad. Hiermee             
voldoet de school aan de wettelijke eisen. 
 
Alle ontwikkelingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn beschreven in het          
inhoudelijk jaarplan. Dit jaarplan komt voort uit het schoolplan voor de periode            
2019-2023. Beide documenten zijn terug te vinden op de website van de school.  
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3.3. Differentiatie en individualisering 
 
Differentiatie 

De Comeniusschool is   
klassikaal georganiseerd. Het   
sociale element in het leren is      
belangrijk. Kinderen leren dat    
je heel goed kunt    
samenwerken ook al heb je     
verschillende kwaliteiten,  
capaciteiten en interesses. Dit    
werkt stimulerend: kinderen   
motiveren elkaar en trekken    
zich aan elkaar op. Klassikaal     
onderwijs betekent niet, dat    
alle leerlingen in ieder opzicht     
dezelfde leerstof op één en     

dezelfde manier aangeboden krijgen. Wij spelen in op verschillen in          
ontwikkelingsniveau en belangstelling door te differentiëren. 
 
Voorbeelden: 
 

● Aanbieden: de leerkracht biedt de leerstof op verschillende manieren aan:          
de ene keer d.m.v. klassikale instructie, een andere keer door          
samenwerkend leren in groepjes en de leerkracht biedt de leerstof op           
verschillende niveaus aan. Niet ieder kind heeft evenveel instructie nodig;          
de één kan sneller aan het werk dan de ander; 

● Verwerking: de leerkracht laat de leerstof op verschillende manieren         
verwerken door verscheidenheid aan te brengen in het aanbod, de          
moeilijkheidsgraad, de hoeveelheid en de organisatie van het werk.         
Hieronder vallen ook het zogenaamde compacten, waarmee de leerstof         
voor de meer begaafde leerlingen wordt gecomprimeerd en het werken met           
dag- en of weektaken. 

● Het onderwijs in de leesvaardigheid is afgestemd op het individuele niveau           
en tevens sterk gericht op bevordering van het leesplezier; 

● In de bibliotheek staat een grote collectie boeken die jaarlijks wordt           
uitgebreid; 

● Op de chromebooks werken leerlingen van groep 1 t/m 8 in eigen tempo en              
op eigen niveau met computerprogramma’s voor hun groep, waarbij zij niet           
alleen iets leren via de computer, maar ook met dit medium zelf leren             
omgaan. De school integreert het gebruik van de computer in het           
lesprogramma. 

  

Schoolgids Comeniusschool 2019/2020 Pagina 11 
 



Individualisering 
Van individualisering spreken wij,    
wanneer het onderwijs aan het     
individuele kind wordt aangepast. De     
noodzaak daarvoor ligt vaak in de      
ondersteuningsbehoefte die het kind    
heeft, bijvoorbeeld naar aanleiding van     
een leerprobleem maar ook voor meer-      
en hoogbegaafde kinderen kan    
individualisering noodzakelijk zijn.  
 
Leerlingondersteuning gaat alle kinderen    
aan, maar zal zich in de praktijk met        
name richten op die leerlingen die op de één of andere manier meer en/of andere               
aandacht en hulp nodig hebben. Dit beleid is vastgelegd in het           
ondersteuningsplan, hierin wordt beschreven hoe die ondersteuning binnen onze         
school georganiseerd is en uitgevoerd wordt. De ondersteuningsstructuur wordt         
op de Comeniusschool gecoördineerd door de Intern Begeleiders (IB-ers). Alle          
leerkrachten voeren zelf de leerling-ondersteuning uit in de eigen groep.          
Wanneer een leerkracht bij een kind problemen signaleert, maakt hij met zijn            
IB-er een afspraak voor een leerlingbespreking. Daarin kijken zij samen naar de            
totale leerling; zij brengen de onderwijsbehoeften in kaart en maken afspraken           
over de aanpak. Meestal neemt de leerkracht de uitvoering zelf ter hand. 
Alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, worden minstens twee keer per          
schooljaar door de leerkracht met de IB-er besproken om de voortgang te            
evalueren en nieuwe afspraken te maken. Voor deze leerlingen stelt de           
leerkracht een handelingsplan op, wat regelmatig wordt geëvalueerd en         
bijgesteld. 
Een aantal kinderen wordt eerst getoetst of geobserveerd. Dat kan de IB-er doen,             
maar de school kan daarvoor ook hulp van externe deskundigen inschakelen.           
Eén van de twee IB-ers is tevens leerkracht. 
 
Kinderen bij wie uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat zij risico’s lopen,           
bijvoorbeeld bij het leren lezen, krijgen door ‘voor instructie’ (pre teaching) meer            
kansen. Zij zullen de instructie in de groep beter kunnen volgen met als gevolg              
dat de leerstof beter wordt begrepen en het competentiegevoel blijft. In de            
kleutergroepen wordt preventief gewerkt d.m.v. de voorschotbenadering.       
Daarnaast wordt bij enkele leerlingen uit de leerjaren 2, 3 en 4 het             
leesinterventieprogramma Bouw! ingezet waarbij leerlingen uit de bovenbouw als         
tutor de leerlingen uit de leerjaren 2, 3 en 4 begeleiden. 
Naast de IB-ers begeleiden de onderwijsassistenten kinderen in of buiten de           
groep. 
Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen worden aangepaste activiteiten         
ingezet waaronder de methode Levelwerk, de Comenius Schaakclub en de          
Plusklassen. De leerstof wordt gecomprimeerd waardoor tijd ontstaat die deze          
leerlingen aan andere activiteiten kunnen besteden. 
 
De meerbegaafde leerlingen kunnen 1 dagdeel per week worden begeleid in één            
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van de Plusklassen.  
Een Plusklas is een groep waarin ongeveer 12 meerbegaafde leerlingen voor 1            
dagdeel per week wordt begeleid door een daarvoor bevoegde leerkracht. Deze           
leerkracht kan altijd een beroep doen op een externe deskundige van SlimmerIQ.            
Leerlingen worden geselecteerd door de leerkrachten op basis van criteria die in            
het beleidsplan Meer- en Hoogbegaafdheid zijn vastgelegd en de resultaten uit           
het leerlingvolgsysteem en de observaties tijdens de lessen. Er wordt gebruik           
gemaakt van het webbased systeem, het Digitaal Handelingsplan        
Hoogbegaafdheid (DHH). Leerkrachten en ouders vullen in het DHH een          
vragenlijst in. Daarna volgt een advies dat door de leerkracht wordt besproken            
met de intern begeleidster en de ouders. Eén groep wordt gevormd door            
ongeveer 12 leerlingen uit de groepen 3 t/m 5, de andere groepen worden             
gevormd door leerlingen uit de bovenbouw. 
De groepen komen gedurende het gehele schooljaar 1 dagdeel per week bijeen            
op de maandag- en de dinsdag- ochtend of middag. 
 
Bekostiging via vrijwillige bijdrage 
De school heeft de ambitie en de plicht om uitvoering te geven aan het meer- en                
hoogbegaafden beleid. Omdat de bekostiging niet toereikend is om een extra           
leerkracht voor de Plusklassen aan te stellen, vraagt de school voor deelname            
aan de Plusklas een vrijwillige bijdrage als aanvulling op de          
overheidsbekostiging. 
 
Voor een leerling uit de leerjaren 3 t/m 5 is de bijdrage 475 euro per kind voor                 
een middag per week gedurende het gehele schooljaar. Voor een leerling uit de             
leerjaren 6 t/m 7 is de bijdrage 700 euro voor een ochtend per week gedurende               
het gehele schooljaar. Groep 8 heeft om de week plusklas en dan is de bijdrage               
400 euro. De bovenbouw werkt op een ochtend ruim 3 lesuren en de             
middenbouw op een middag 2 lesuren, dit verklaart het verschil in de hoogte van              
de vrijwillige bijdrage. 
 
De vrijwillige bijdrage voor de Plusklas wordt opgenomen op het          
machtigingsformulier dat u reeds eerder heeft ingevuld of dat u in juni ontvangt.             
Het totale bedrag voor alle vrijwillige bijdragen wordt in zes termijnen van uw             
rekening afgeschreven. Bij instroom tijdens het schooljaar wordt deze bijdrage          
berekend naar het aantal schoolweken waarin uw kind deelneemt aan een           
Plusklas. 
 
Passend onderwijs 
De Comeniusschool neemt actief deel aan het Samenwerkingsverband in het          
kader van Passend Onderwijs. Deze samenwerking met een groot aantal scholen           
en het speciaal basisonderwijs heeft o.a. tot doel de leerling ondersteuning op            
alle scholen te optimaliseren. Wij maken gebruik van elkaars expertise en geven            
op deze manier vorm en inhoud aan Passend Onderwijs. Het          
samenwerkingsverband heeft een school ondersteuningsteam (SOT), hierbij       
kunnen de IB-ers leerlingen aanmelden voor onderzoek en voor de leerkracht           
ondersteuning vragen. De school en het samenwerkingsverband hanteren een         
Ondersteuningsplan (zie website). Daarin staat beschreven hoe op het niveau          
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van het samenwerkingsverband de leerlingenzorg georganiseerd wordt. 
Ook kan gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van het Centrum             
voor Jeugd en gezin (CJG). 
 
Extra ondersteuning; inleiding 
Regelmatig gebeurt het, dat leerlingen (± 8% van de schoolbevolking) gerichte,           
deskundige hulp nodig hebben. Dyslectische kinderen, kinderen met problemen         
in hun motorische ontwikkeling of met ernstige sociaal-emotionele stoornissen         
kunnen wij zelf niet altijd of niet voldoende opvangen. Een enkele keer moeten             
wij dan een kind naar het speciaal onderwijs verwijzen. Maar de Comeniusschool            
beschikt ook over (een beperkte) mogelijkheid om die kinderen op school door            
een externe remedial teacher te laten begeleiden. 
 
Externe RT in de Comeniusschool 
De Comeniusschool biedt de leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben, al            
of niet met de inzet van het SWV of het CJG. In bijzondere gevallen is het soms                 
echter wenselijk dat leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om begeleid te           
worden door een externe remedial teacher. Deze hulp kan onder schooltijd           
worden gegeven, maar onder bepaalde voorwaarden. 
 
De voorwaarden: 
● Het leerprobleem van de leerling is besproken door de leerkracht met de intern             

begeleidster (IB-ster) er en de ouders.  
● De leerling heeft een periode extra hulp in groep gehad. 
● De leerling heeft andere en intensieve hulp nodig; de school kan deze hulp niet              

bieden.  
● De ouders stellen de externe hulp op prijs en gaan akkoord met de aanmelding              

bij de remedial teacher.  
 
Verantwoordelijkheid: 
De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geboden remedial           
teaching. De contactpersoon tussen de externe remedial teacher en de school is            
de coördinator van de interne begeleiding, juf Brenda van Essen. Zij bewaakt,            
samen met de andere IB-er juf Inger Parser en de leerkrachten van de leerlingen              
die externe remedial teaching ontvangen, de geboden kwaliteit. 
 
De werkwijze is als volgt: 
● De IB-er meldt de leerling aan bij de remedial teacher en levert de             

noodzakelijke gegevens en de geformuleerde hulpvraag aan.  
● De remedial teacher nodigt de ouders en de leerling uit voor een            

kennismakingsgesprek.  
● Als wordt overgegaan tot de keuze voor begeleiding, stelt de remedial teacher            

een handelingsplan op met een tijdpad, doelen en evaluatiemomenten. 
● De remedial teacher kan, indien gewenst of noodzakelijk voor de kwaliteit van            

de remedial teaching, nadere informatie vragen aan de school. De remedial           
teacher kan aanvullende toetsen afnemen maar neemt geen CITO toetsen af;           
dit blijft voorbehouden aan de school op vaste momenten in het jaar.  
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● Het plan wordt per mail verstuurd naar de IB-er en de leerkracht. Zij             
beoordelen het plan. 

● De leerkracht zet het plan in ParnasSys; de IB-er er wordt hiervan op de              
hoogte gesteld.  

● De coördinator regelt een plek voor de remedial teacher in de school. De             
leerkracht heeft regelmatig contact met de remedial teacher over de          
vorderingen van de leerling.  

● Er vindt twee keer per jaar overleg plaats tussen RT-ster en coördinator, te             
weten aan het begin van het schooljaar of aan het begin van een periode van               
begeleiding en aan het eind van het schooljaar. Waar nodig zal tussentijds            
overleg plaatsvinden. 

 
Bekostiging: 
Aan deze bijzondere hulp kleven kosten. Deze kunnen soms via verzekeringen           
vergoed worden. Het grote voordeel is, dat de hulp geïntegreerd kan worden in             
het schoolprogramma. 
De ouders wordt gevraagd een aanvullende financiële bijdrage te doen, ten einde            
de remedial teacher te bekostigen. Wanneer de ouders niet in staat zijn om de              
externe remedial teaching te bekostigen of om andere redenen hier niet in            
voorzien, vindt overleg plaats tussen de ouders, de coördinator en de directie en             
wordt een passende regeling getroffen waardoor de leerling, waarvan de school           
vindt dat hij/zij de remedial teaching nodig heeft die de school in het bestaande              
pakket niet kan verzorgen, toch adequaat begeleid wordt. 

3.4. Faciliteiten 
Materieel 
Het oorspronkelijke schoolgebouw dateert uit 1973 en telde 9 leslokalen en een            
speellokaal. In 2001 en 2004 is de school fors uitgebreid en in 2013 vond een               
ingrijpende renovatie plaats. De school telt nu 14 leslokalen, een centrale hal,            
een spel- en dramalokaal, een grote teamkamer, een ruimte voor de interne            
begeleiding, een bibliotheek, een ruimte voor de Plusklas, een secretariaat, twee           
directiekantoren en twee kleine kantoren voor algemeen gebruik. Verder beschikt          
de school over een eigen gymzaal waar alle groepen tweemaal per week gebruik             
van maken. 
Er zijn computers in elke groep en in de nevenruimten. In elke groep worden              
digitale schoolborden gebruikt. Het aantal chromebooks per groep wordt elk jaar           
uitgebreid. 
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De school gebruikt de volgende methodes: 
● godsdienstonderwijs: Trefwoord 
● bewegingsonderwijs: Bewegen Samen Regelen 
● voorbereidend lezen en rekenen: Schatkist. 
● aanvankelijk technisch lezen: Veilig Leren Lezen, de Kim versie 
● voortgezet technisch lezen: Timboektoe 
● begrijpend en studerend lezen: Grip op lezen. 
● Nederlandse taal: Taal Actief 4 
● schrijven: Pennenstreken 
● rekenen/ wiskunde: Alles Telt, (in groep 3 Getal en Ruimte Junior). 
● Engels in de groepen 1 t/m 8: Join in. 
● aardrijkskunde: Argus Clou 
● topografie: Junior Bosatlas Topo Taken 
● geschiedenis: Argus Clou 
● natuuronderwijs: Argus Clou natuur en techniek. Verder maakt de school          

gebruik van het programma van Regionaal Centrum voor Natuur- en          
Milieueducatie De Boswerf 

● verkeer: Let”s go 
● beeldende vorming: Moet je doen, beeldend en Tekendictee 
● muziek: Moet je doen, muziek! 
● drama: Moet je doen, drama! 
● sociaal-emotionele ontwikkeling: de school heeft een gedragsmatrix ontwikkeld        

en werkt volgens de principes van The Leader in Me (CPS) 
● typeles: de leerlingen in leerjaar 6 leren typen. De typecursus wordt geregeld            

in samenwerking met APS-it diensten. 

 
De school bezit een centrale bibliotheek met boeken voor het voortgezet lezen en             
informatieve boeken. Er is een flink aantal audiovisuele hulpmiddelen aanwezig.          
In elk lokaal staan nu nog twee of drie computers die aangesloten zijn op een               
netwerk. Het aantal digitale werkplekken wordt uitgebreid door de inzet van           
chromebooks. 

Schoolgids Comeniusschool 2019/2020 Pagina 16 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personeel 
In het schooljaar 2019-2020  telt de school 31 personeelsleden: 
Een directeur en een adjunct-directeur; 
22 leerkrachten; 
2 onderwijsassistenten; 
Een vakleerkracht bewegingsonderwijs; 
Een vakleerkracht drama; 
Een intern begeleidster zonder lesgevende taken 
Een begeleidster voor leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED); 
Een secretaresse; 
Een leerkracht is gedetacheerd bij Transvita in het kader van de Talentenpool; 
Er werkt een externe remedial teacher op school;  
Twee schaakmeesters geven - als vrijwilliger – schaakles. 
Verder kan de school een beroep doen op deskundigen vanuit het           
Samenwerkingsverband en het Centrum voor Jeugd en gezin. Er worden naar           
behoefte externe deskundigen ingehuurd om leerkrachten te ondersteunen en/of         
leerlingen te onderzoeken. 
 
Overblijven en buitenschoolse opvang 
De school organiseert het overblijven. Alle kinderen kunnen overblijven. Voor          
het overblijven wordt een klein bedrag per dag per leerling betaald. Met deze             
bijdrage betaalt de school de overblijfmedewerkers, de overblijfcoördinator en         
de aanschaf van spelmateriaal voor de leerlingen tijdens de middagpauze. 
De Buitenschoolse Opvang (voor en/of na schooltijd) dient u zelf te regelen met             
één van de organisaties voor Kinderopvang in Zeist (zie bijlage 3). De kinderen             
die na schooltijd door de verschillende BSO-organisaties worden opgevangen,         
worden opgehaald met taxibusjes of bakfietsen. Ze verzamelen zich in de hal            
van de school op afgesproken punten.  
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3.4. Het leerlingvolgsysteem 

 
Vanaf het moment, waarop de leerlingen op school komen, houdt de school hun             
vorderingen systematisch bij. Dat gebeurt door observaties en met toetsen.          
Wanneer kinderen in de kleutergroepen bepaalde vaardigheden beheersen of         
begrippen kennen, maakt de leerkracht daarvan aantekeningen. Later komen er          
toetsen bij die kennis en vaardigheden meten. Het observeren en toetsen is            
geheel geïntegreerd in het onderwijsprogramma. Het bijhouden van een         
leerlingvolgsysteem biedt een objectieve mogelijkheid om de ontwikkeling van         
een kind te volgen en ook om tijdig problemen te onderkennen en aan te pakken.               
Wij maken gebruik van methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen,        
zoals die van het Cito. Voor het volgen van de sociale en emotionele vorming              
wordt SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) gebruikt. Alle resultaten         
worden ingevoerd in het leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem ParnasSys.  
In de onderbouw wordt “Kijk” gebruikt, een observatiesysteem speciaal voor          
kleuters.Aan het begin van schooljaar 2019/2020 gaan we dit observatiesysteem          
vervangen. Voor de onderbouwgroepen bevat het leerlingvolgsysteem       
onderdelen als: betrokkenheid, ontwikkeling van de motoriek, spelgedrag,        
taalontwikkeling, getalbegrip en sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen in       
groep 1 die in oktober-december jarig zijn, houden wij extra in de gaten. Regel is               
dat leerlingen die vóór 1 januari jarig zijn, na twee kleuterjaren doorstromen naar             
groep 3. Er wordt daarbij gelet op de taakgerichtheid, de concentratie, de            
algemene reken- en leesvoorwaarden en de sociale en emotionele ontwikkeling.          
Onder welke voorwaarden leerlingen doorstromen en welke procedure we volgen          
om tot een besluit te komen, staat in het ondersteuningsplan. 
Soms blijkt dat een leerling, ondanks extra ondersteuning van de leerkracht, een            
dusdanige achterstand oploopt dat doubleren zinvol is. Soms ook blijkt dat een            
leerling een dusdanig grote ontwikkelingsvoorsprong heeft, dat wordt voorgesteld         
het kind te versnellen. De beslissing over doubleren en versnellen neemt de            
school. Ruim voordat die beslissing valt, bespreken de leerkracht en de intern            
begeleider dat met de ouders. Een kind kan op onze school slechts één keer              
doubleren of versnellen. 
Vanaf groep 3 bevat het leerlingvolgsysteem het onderdeel technisch, spelling,          
rekenen/wiskunde. Vanaf groep 4 komt daar begrijpend lezen bij en vanaf groep            
6 studievaardigheden. Uiteraard houden wij de vorderingen in alle vakgebieden          
bij, maar in een leerlingvolgsysteem beperken we ons tot de belangrijkste           
vakgebieden en dan op een uniforme, systematische wijze. 
Een overzicht van de methodeonafhankelijke toetsen vindt u, met de          
onderwijsresultaten in bijlage 4. 
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De informatie over een leerling wordt door de leerkracht zorgvuldig doorgegeven           
aan de collega van de volgende groep: schriftelijk, maar ook mondeling in een             
groeps- en een leerlingbespreking aan het eind van het schooljaar. Na zes à acht              
weken onderwijs in het nieuwe schooljaar worden die overdracht en de eerste            
ervaringen geëvalueerd, wordt aanvullende informatie verstrekt en worden        
wensen voor verbeteringen in de doorgaande lijn besproken. 
Leerlingen bij wie wij problemen in de ontwikkeling signaleren, komen voor           
onderzoek en/of begeleiding in de Interne Begeleiding. 
 
Indien ouders zelf externe deskundigen inschakelen voor een onderzoek of een           
test, nemen wij kennis van de uitkomsten en resultaten zodat wij daar gebruik             
van kunnen maken in de schoolpraktijk. De aanbevelingen zullen op hun           
uitvoerbaarheid binnen onze schoolpraktijk beoordeeld worden.  
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3.5. Aansluiting op het voortgezet onderwijs 
 

 
 
 
De keuze van een goede vervolgschool is niet alleen een kwestie van kijken naar              
de leerprestaties. Intelligentie, zelfstandigheid, eigen initiatief, belangstelling,       
tempo, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden zijn even belangrijk. 
 
In de loop der jaren krijgen ouders en leerkrachten een beeld van de kwaliteiten              
van een kind. Het is onze taak om al die kwaliteiten te ontwikkelen. 
 
De gegevens die de school zelf verzamelt vanuit het leerlingvolgsysteem vormen           
tezamen met het beeld over werkhouding, belangstelling en zelfstandigheid de          
basis voor het advies over een goede vervolgschool. In november van leerjaar 7             
wordt de Adit afgenomen, een adaptieve, digitale intelligentie test. Aan het eind            
van leerjaar 7 wordt een voorlopig advies uitgebracht. Dit advies wordt in de             
overdracht naar leerjaar 8 besproken met de leerkracht van groep 8. 
 
In januari van leerjaar 8 worden de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem            
afgenomen. Op basis van alle gegevens formuleren de leerkrachten van leerjaar           
8 eind januari een definitief advies. Dit definitieve advies wordt met de ouders             
besproken. 
 
De overheid verplicht scholen een eindtoets af te nemen. Vanaf 2016 is dat op              
onze school Route 8, een adaptieve, digitale eindtoets. De afname data van de             
eindtoets worden bepaald door de landelijke Commissie voor Toetsen en          
Examens (CvTE). 
 
De school voor voortgezet onderwijs baseert haar besluit over de toelating van            
uw kind op het schooladvies vergezeld van een onderwijskundig rapport van de            
basisschool Dit onderwijskundig rapport bevat een uitdraai van het         
leerlingvolgsysteem en de uitslagen van de toetsen van het CITO          
leerlingvolgsysteem. De leerkracht van groep 8 geeft een advies, maar van hem/            
haar kan niet gevraagd worden om invloed uit te oefenen op de toelating. 
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De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van een school en de             
aanmelding van hun kind. U geeft dat aan op een door de school aan u verstrekt                
formulier waarmee u de school machtigt om de aanmelding te verzorgen. 
 
In november spreekt de leerkracht van groep 8 met alle brugklasmentoren over            
onze oud-leerlingen. Wij horen dan hoe het met de kinderen gaat, of ons             
onderwijs toereikend is geweest en of het advies juist was. Informatie over de             
uitstroom van leerlingen staat in de bijlage. 
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3.7. Godsdienstige opvoeding en de relatie tussen de       
Comeniusschool en de Evangelische Broedergemeente 
In hoofdstuk 1 las u al over de kenmerken van de opvoeding op school, vanuit               
onze levensbeschouwelijke en pedagogische uitgangspunten. 
De godsdienstige opvoeding vindt expliciet plaats tijdens de godsdienstlessen en          
de vieringen. De godsdienstlessen worden gegeven aan het begin van de dag en             
daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode Trefwoord. Aan de hand van een             
thema, voeren de leerkrachten gesprekken met de leerlingen, wordt er          
voorgelezen of vertellen de leerkrachten een Bijbelverhaal en wordt er gezongen.           
In de hoogste leerjaren wordt les gegeven over de wereldgodsdiensten. Lessen           
over de geschiedenis van de kerk en in het bijzonder over de geschiedenis van              
de EBG en de persoon Comenius, worden vooral gegeven in de projectweek in             
maart. Deze Comeniusweek keert jaarlijks terug en sluit af met een themadienst            
in het kerkgebouw van de EBG. Elk jaar wordt er actie gevoerd voor een goed               
doel. 
Het schooljaar openen en sluiten wij altijd samen met de ouders in een viering in               
het kerkgebouw van de EBG. Daar vieren wij ook het begin van Advent (de              
Hosianna Dienst), het Kerstfeest (de ‘kaarsjes diensten’), Pasen en organiseren          
we een themadienst in maart ter afsluiting van de Comeniusweek. De diensten            
worden voorbereid door leerkrachten. De werkgroep identiteit bewaakt de         
christelijke identiteit. In deze werkgroep hebben ouders, leerkrachten, de directie          
en vertegenwoordigers van de EBG zitting. Zo krijgt een uniek stukje           
samenwerking kerk - school gestalte. 
 

3.8. Werken aan beleid, werken met beleid 
 
De school streeft naar kwaliteit. Hoe we dat doen kunt u lezen in het schoolplan               
en het jaarplan wat te vinden is op de website. 
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4 School en ouder 
 

 

 

 

 

4.1. Actieve betrokkenheid 
Op de Comeniusschool voelen ouders zich sterk betrokken bij het onderwijs aan            
hun kinderen. Alle ouders maken een bewuste keus voor de school, vaak nadat             
ze zich grondig georiënteerd hebben op wat de school biedt. De school streeft             
een open sfeer na, waarin ouders en leerkrachten gemakkelijk met elkaar           
communiceren en constructief samenwerken.  
De ouderparticipatie geeft vorm aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor         
de opvoeding van de leerlingen. Ouders participeren om een bijdrage te leveren            
aan de schoolactiviteiten. Ouderparticipatie richt zich niet primair op de eigen           
kinderen, maar op de school en/of de groep in z’n geheel.  
Op onze school is een aantal werkgroepen actief, waarin ouders een belangrijke            
rol spelen zoals: 
● een ouderraad (OR) die ondersteunt bij activiteiten in de school; 
● redactie van ons Jaarboek dat eens per jaar verschijnt; 
● de groep luizenpluis ouders die na elke vakantie alle kinderen op de            

aanwezigheid van hoofdluis en/of neten controleert; 
● de sportcommissie die sportdagen en deelname aan schooltoernooien        

organiseert en begeleidt; 
● de overblijfmedewerkers die assisteren bij het overblijven in de middagpauze.          

De kinderen eten op school onder toezicht van de eigen leerkracht. In de             
groepen 1-2 assisteert een van een overblijfouder bij het eten; 

● de klassenouders zorgen ervoor dat de leerkracht wordt geassisteerd bij          
allerlei evenementen zoals excursies en schoolreisjes, handvaardigheid lessen        
en het leesonderwijs; 

● de werkgroep identiteit coördineert de schooldiensten en bespreekt met elkaar          
hoe we als school de christelijke identiteit, binnen de kaders van het bestuur,             
vorm en inhoud kunnen geven; 

● allergie coördinatoren, ouders die in overleg met de OR zorgen dat leerlingen            
die een allergie hebben ook iets passends kunnen eten bij feestelijke           
activiteiten. 
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Ouders die in de school actief zijn, doen hun werkzaamheden onder           
verantwoordelijkheid van de school. Ouderhulp vindt plaats op basis van          
vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. Wij rekenen op de ouders die zich            
aanmelden. Aan het begin het schooljaar organiseert de directie een          
startbijeenkomst en aan het einde van het schooljaar een bijeenkomst om te            
evalueren. Geschillen (gelukkig komen deze zelden voor) lost de school op in            
goed overleg. Wanneer dat niet lukt, beslist de directeur en - in laatste instantie -               
het schoolbestuur.  
Informatie over de medezeggenschapsraad vindt u in hoofdstuk 5.4. 
 

4.2. Informatie 

 
Op diverse manieren informeert de school u als ouders over wat er op school              
gebeurt en over de ontwikkeling van de kinderen: 
 
● Aan het begin van het schooljaar zijn er de startbijeenkomsten, waarbij de            

leerkrachten zich voorstellen, de ouders informeren en de dialoog wordt          
gezocht over een bepaald thema; 

● In oktober is de projectavond waarop de leerlingen de resultaten van het            
project aan hun ouders laten zien;  

● Na de herfstvakantie kunnen ouders via de website intekenen voor een           
kennismakingsgesprek. Het doel van deze gesprekken, waar per ouder een          
kwartier voor uitgetrokken wordt, is het vorm en inhoud geven aan           
constructieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders waarbij gestreefd        
wordt naar educatief partnerschap vanuit de kernwaarden: respect,        
deskundigheid, samenwerken en positiviteit. In het gesprek schetsen        
leerkrachten een beeld van de schoolbeleving van elk kind in de afgelopen            
periode en vertellen zij hoe ze vorm en inhoud hebben gegeven aan de             
gegevens vanuit de overdracht. Er worden bijzonderheden gemeld m.b.t. de          
leervorderingen zodat ouders niet voor verrassingen komen te staan bij het           
eerste rapport. Er worden afspraken gemaakt die aan het eind van het jaar in              
het eindgesprek n.a.v. het laatste rapport worden geëvalueerd. 

● In februari krijgen de leerlingen een rapport en worden de ouders uitgenodigd            
voor een 10-minutengesprek om het rapport te bespreken. In de bovenbouw           
is dit een gesprek waar ook de leerlingen bij aanwezig zijn; 
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● In maart laten de kinderen tijdens een inloopavond aan de ouders hun werk             
zien; 

● Regelmatig organiseert de MR een informatieve ouderavond rond een         
bepaald thema; 

● Aan het eind van het jaar krijgen alle leerlingen een tweede rapport en worden              
de ouders uitgenodigd voor een evaluatief eindgesprek; 

● Door middel van de Nieuwsbrief en de website informeert de school ouders            
over belangrijke zaken; 

● U krijgt van de school inloggegevens voor het ouderportaal van ParnasSys.           
Dit is het leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem van de school. U kunt           
daar de NAW gegevens van uw kind controleren en de cito resultaten inzien.  

● U krijgt van de school inloggegevens om in te loggen op het oudergedeelte             
van de website. Daar kunt u uw gegevens koppelen aan die van het leerjaar              
van uw kind. Als uw kind schaakt of in deelneemt aan een Plusklas, koppelt u               
ook uw gegevens aan die groepen. De leerkrachten sturen u via deze            
gegevens informatieve berichten. 

● U kunt een school app installeren op uw smartphone, de instructies kunt u             
vinden op de website. 

● In de kalender op de website staan alle activiteiten en schoolvakanties           
vermeld 

● Jaarlijks doet de school verslag van de onderwijsresultaten. Deze resultaten          
worden vermeld in de nieuwsbrief en in het jaarverslag. Beide documenten           
zijn te vinden op de website. 

● De schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd. De inhoud van de schoolgids          
staat op de website. 

● Voor nieuwe ouders worden jaarlijks vijf informatiebijeenkomsten       
georganiseerd. De data kunt u vinden op de website. 

De school is gehouden aan wettelijke regels voor de informatieverstrekking aan           
niet-verzorgende ouders (gescheiden ouders). Van gescheiden ouders die het         
ouderschap delen, verwachten wij dat zij zelf met elkaar en met de school / de               
leerkracht afspraken maken over de informatievoorziening. 
Alle leerkrachten hebben een @comeniusschool.info adres. Uit ervaring blijkt dat          
dit ook een handig communicatiemiddel is t.a.v. de informatievoorziening. 
 

3.6. Rapportage 
 

Leerkrachten en ouders nemen met     
elkaar contact op om te praten over de        
leerlingen als er bijzonderheden zijn.     
Over leerlingen met een specifieke     
ondersteuningsbehoefte overlegt de   
school periodiek met alle betrokkenen,     
de leerkracht, de IB-er, eventuele     
externe deskundigen en ouders. 
Twee keer per jaar, in januari en in juni,         
krijgt uw kind een rapport.  
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In groep 1 na minimaal een half jaar onderwijs. In de rapporten doen wij verslag               
van de vorderingen van uw kind. U kunt het rapport bespreken met de leerkracht              
tijdens de zogenaamde 10-minutengesprekken, welke worden gepland in de         
week nadat het rapport is meegegeven. De leerkracht van groep 8 spreekt in             
januari met u over de schoolkeuze van uw kind.  
Wanneer een kind de school tussentijds verlaat, bijvoorbeeld door verhuizing of           
na groep 8, verstrekt de school een onderwijskundig rapport aan de nieuwe            
school zodat de continuïteit in het ontwikkelingsproces gewaarborgd kan worden. 
 

4.4. Bijzondere evenementen 
Bijzondere evenementen die de school kent, zijn: 
 

 
 
● de openings- en sluitings dienst 
● de presentatie van het project in het kader van de Kinderboekenweek 
● het Sinterklaasfeest 
● de Hosianna Dienst 
● de Kaarsjes Diensten voor de kerstvakantie 
● het leesfeest in groep 3 als de leerlingen alle letters hebben geleerd 
● de Comeniusweek die wordt afgesloten met de themadienst 
● een Palmpasen optocht voor de kinderen van groep 2 en 3 
● de Paasdienst 
● “meester- en juffendag” wanneer alle meesters en juffen tegelijk jarig zijn 
● de Koningsspelen (sportdag) 
● het schoolkamp en het afscheidsfeest van groep 8 
● het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 

 

4.5. Wederzijdse verwachtingen en klachtenregeling 
 
Wederzijdse verwachtingen 
Van ouders die hun kind op onze school aanmelden, verwachten wij dat zij             
positief staan tegenover de uitgangspunten en doelstellingen van de school en           
dat zij, als zij actief zijn in school, hun werkzaamheden uitvoeren in            
overeenstemming met de uitgangspunten en doelstellingen zoals die in deze          
schoolgids omschreven worden.  
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Wij verstaan hieronder niet alleen dat ouders hun kinderen laten deelnemen aan            
alle vormen van onderwijs die op de school gegeven worden, maar ook dat zij als               
ouders open willen staan voor wat in de opvoeding aan de kinderen wordt             
meegegeven. De godsdienstige opvoeding is daarvan een essentieel onderdeel.         
Uiteraard verwachten wij niet dat ouders het altijd met ons eens zijn, maar wel              
verwachten wij een positieve, constructieve opstelling. Dit is natuurlijk wederzijds.          
U mag ons aanspreken op onze verantwoordelijkheid. 
 
Leerplicht 
Van u als ouder wordt verwacht dat u uw kind(eren) de school dagelijks laat              
bezoeken. Uitsluitend onder de voorwaarden die gesteld zijn in de leerplichtwet,           
kan extra verlof worden toegekend. De school leeft de regels van de            
Leerplichtwet strikt na. Ongeoorloofd schoolverzuim komt gelukkig zelden voor.         
Gebeurt het toch, dan wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar en treedt de             
directeur en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente Zeist in overleg met de            
ouders om herhaling te voorkomen. 
 
Zieke leerlingen 
Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct bij school gemeld worden. U kunt de               
ziekmelding vóór 8.30 uur inspreken op het antwoordapparaat. Deze meldingen          
worden dagelijks aan de leerkrachten doorgegeven. Het is niet de bedoeling dat            
u mailt naar de leerkrachten; omdat zij voor de klas staan wordt de mail vaak niet                
gelezen en missen zij uw bericht.  
Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, overleggen de            
leerkracht en de IB-er samen met de ouders hoe we het onderwijs, rekening             
houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Voor leerlingen, opgenomen in een           
academisch ziekenhuis, zijn vaak pedagogisch medewerkers beschikbaar die het         
kind bij het schoolwerk kunnen begeleiden. 
Het is de wettelijke plicht van de school om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek                
is, zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarnaast vindt de school het minstens             
zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de             
klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook             
dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de             
problematiek, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen         
en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. 
 
Toelatingsbeleid  
De school voert een kwantitatief toelatingsbeleid. De school telt 14 groepen.           
Jaarlijks worden 45-48 nieuwe kleuters ingeschreven. Deze leerlingen worden         
verdeeld over de vier kleutergroepen. De kleutergroepen groeien tot ongeveer 30           
leerlingen aan het eind van het schooljaar. Zodra dat aantal is bereikt, komen de              
leerlingen die in mei, juni of juli 4 jaar worden, pas na de zomervakantie naar               
school. Wij verwachten dat alle leerlingen die de school bezoeken, zindelijk           
zijn.Kinderen die binnen de laatste 6 weken van het schooljaar 4 worden, starten             
ook pas na de zomervakantie.  
Midden- en bovenbouwgroepen tellen maximaal 32 leerlingen. Afhankelijk van         
het aantal leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in de groep, stelt de school            
dit aantal naar beneden bij.  
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Er wordt gestreefd naar een iets lager aantal leerlingen in de combinatiegroepen. 
  
Zowel gemeente als schoolbesturen onderkennen dat er sprake is van          
wachtlijsten, met name bij voorkeursscholen. Dit zijn scholen die bij ouders           
populair zijn.  
Gelet op de huidige regelgeving over onderwijshuisvesting en het volumebeleid          
van scholen, zijn wachtlijsten onvermijdelijk. Door het doorverwijzen van         
leerlingen en het beschikbaar stellen van extra lokalen capaciteit, trachten          
gemeente en schoolbesturen de wachtlijsten beperkt te houden. 
Toelating van gehandicapte leerlingen of leerlingen met extra        
ondersteuningsbehoefte is afhankelijk van een afweging die de school maakt          
tussen enerzijds de wens van de ouders en de handicap van het kind en              
anderzijds de faciliteiten, de deskundigheid en de mogelijkheden die onze school           
kan bieden. De school heeft t.a.v. deze leerlingen positief beleid geformuleerd dat            
vastgelegd is in het Ondersteuningsplan. Dit plan en ook het toelatingsbeleid kunt            
u vinden en nalezen op de website. 
 
Schorsing en verwijdering 
De school is gehouden aan wettelijke regels met betrekking tot schorsing en            
verwijdering van leerlingen. 
 
Kort samengevat luiden de regels voor schorsing: 
● De school kan een leerling slechts voor een beperkte periode schorsen. 
● Schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de ouders en de             

groepsleerkracht. 
● De directeur deelt het besluit tot schorsing mondeling en schriftelijk aan de            

ouders mee. In dit besluit worden de redenen voor schorsing, de aanvang, de             
tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen vermeld. 

● De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van            
huiswerk, te voorkomen dat deze een achterstand oploopt. 

● De directeur stelt de inspectie in kennis van de schorsing en de redenen             
daarvoor. 

 
Schorsing wordt als ordemaatregel slechts in zeer bijzondere, ernstige situaties          
toegepast. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een ernstig verstoorde            
of - bij verwijdering - onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school            
en/of ouder en school. 
 
Kort samengevat luiden de regels voor verwijdering: 
● Voordat het bestuur tot verwijdering van een leerling besluit hoort het zowel de             

directeur, de betrokken groepsleerkracht als de ouders. 
● De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt         

gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te           
maken tegen het besluit. 

● De directeur meldt het besluit tot verwijdering namens het bestuur onmiddellijk           
aan de leerplichtambtenaar. 

● Indien de ouders bezwaar maken, hoort het bestuur hen over dit           
bezwaarschrift. 
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● Het bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een            
besluit. 

● Voordat het bestuur dit besluit kan uitvoeren moet het ervoor zorgen dat een             
andere school bereid is, de leerling toe te laten. Lukt dat niet binnen acht              
weken, dan is het bestuur van deze verplichting ontheven. 

● De directeur stelt de inspectie namens het bestuur in kennis van de            
verwijdering en de redenen daarvoor. 

 
Vervanging van afwezige leerkrachten 
De lessen gaan zoveel mogelijk door, ook als een leerkracht ziek is. De school              
heeft een contract afgesloten met de PIO Invalpool. PIO staat voor “Partners            
in Onderwijs”. De directie meldt afwezigheid van leerkrachten bij PIO die dan            
zorgt voor vervanging. De vervangers kunnen onmiddellijk aan de slag,          
dankzij een goede klassenadministratie met dag- en weekplanningen. Helaas         
wordt het personeelstekort in het onderwijs merkbaar waardoor niet voor elke           
afwezigheid een vervanger beschikbaar is. Wanneer er geen vervanger         
beschikbaar is via de PIO gaan we op zoek naar een andere oplossing intern.              
Wanneer er geen vervanging is intern kan de groep verdeeld worden en als             
noodoplossing kunnen we tot de maatregel overgaan om de groep naar huis            
te sturen. 
 
WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) 
Ouders hebben recht op informatie over de vorderingen van hun kind. De school             
gaat zorgvuldig om met de gegevens die zij over de leerlingen verzamelt en             
houdt zich aan de regels van de Wet op de Privacy die op 25 mei 2018 in werking                  
is getreden. Van alle leerlingen houdt de school de gegevens bij zoals            
toetsgegevens, onderzoeksverslagen, handelingsplannen, observatieverslagen    
en gespreksnotities. Ouders hebben het recht om dit dossier (op school) in te             
zien. Kopieën worden niet verstrekt. Twee jaar na uitschrijving van een leerling            
vernietigt de school alle informatie. 
 
Foto’s en filmopnamen 
Bij iedere start van het schooljaar vragen wij u of u de school wel of geen                
toestemming verleent om foto’s of filmopnamen te maken van uw kind tijdens            
schoolactiviteiten en deze te gebruiken. Wij denken hierbij aan plaatsing onder           
regie van de school op de website, schoolgids, schoolkrant, nieuwsbrief en           
schoolactiviteiten vermeld in de media. 
 
Video interactie begeleiding (VIB) In het kader van scholing van ons team            
wordt er soms gebruik gemaakt van video opnames in de groepen. Het doel is              
om leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Belangrijke         
uitgangspunten zijn: de sfeer in de klas, hulp aan individuele leerlingen, de            
manier waarop de klas werkt, de manier waarop de leerkracht lesgeeft. 
De videobeelden worden door de begeleider met de leerkracht besproken en           
samen gaan zij na hoe één en ander in de klas verloopt. 
Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. 
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Klachten 
Zoals elke school heeft ook de Comeniusschool een klachtenregeling. Deze          
klachtenregeling kunt u vinden op de website. 
 
Met wensen, klachten, vragen en ideeën kunt u terecht bij de leerkrachten en de              
directeur. Ook kunt u bij de medezeggenschapsraad aankloppen, mits er sprake           
is van zaken die het persoonlijk belang overstijgen. De medezeggenschapsraad          
heeft initiatiefrecht en kan dus iets met uw inbreng doen. 
 
Vanzelfsprekend werkt de school het liefst zodanig dat klachten overbodig zijn.           
Maar mocht zich onverhoopt een klacht voordoen, wil de school die in elk geval              
snel en afdoende behandelen, zo dicht mogelijk bij de oorzaak. We leren de             
kinderen dat we niet over elkaar spreken maar met elkaar. In dat kader is het van                
belang dat volwassenen; leerkrachten, directie en ouders, hen daarbij het goede           
voorbeeld geven, maar ook dit spreekt vanzelf. 
 
We adviseren u een klacht over een leerkracht eerst met de desbetreffende            
leerkracht te bespreken. Als u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u een            
afspraak maken met de directeur. 
De directeur nodigt u uit klachten over aangelegenheden op schoolniveau samen           
te bespreken. Als u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u daarna contact            
opnemen met de vertrouwenspersoon om advies in te winnen.  
 
Bij (een duidelijk vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling volgt de           
school - verplicht – de stappen van de meldcode. Hier zijn CJG (Centrum voor              
Jeugd en Gezin, GGD, en AMK bij betrokken. Bij een mogelijk zedendelict geldt             
de wettelijke verplichting om onmiddellijk het schoolbestuur, de politie en de           
vertrouwensinspecteur in te lichten.  
 
Waar leraren en bestuursleden voor tekenen 
Van de leerkrachten verwacht het (toezichthoudend)bestuur dat zij de         
uitgangspunten en doelstellingen van de school en de Vereniging onderschrijven          
en hun werk in overeenstemming daarmee verrichten. Van personen die in het            
toezichthoudend bestuur zitting nemen, wordt verwacht dat zij hun bestuurlijke          
taak naar eer en geweten vervullen. Het toezichthoudend bestuur en de           
Oudstenraad vormen samen de Vereniging. 
 
Regels voor de kinderen 
Van de kinderen verwachten wij dat zij meewerken aan een goede sfeer in de              
groep en de school. Pesten (zie het protocol op de website), fysiek en verbaal              
geweld en discriminatie horen daar niet bij. 
De school verwacht van hen dat zij zich inspannen voor hun werk, dat ze              
zorgvuldig omgaan met de eigendommen van de school en die van andere            
kinderen, dat ze zich houden aan de omgangsregels die we met elkaar hebben             
afgesproken, we hanteren hiervoor de 7 gewoonten als belangrijke leidraad. 
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Veiligheid

 
Veiligheid op school is enorm belangrijk. Eens per vier jaar voert de directie een              
risico-inventarisatie en –evaluatie uit. De resultaten hiervan worden verwerkt in          
een Plan van Aanpak dat ter controle aan de Arbodienst wordt voorgelegd.            
Jaarlijks controleert de directie de voortgang in de uitvoering van dit plan van             
aanpak. Bijna alle personeelsleden hebben een opleiding Bedrijfs Hulp Verlening          
(BHV) gevolgd. Jaarlijks vindt bijscholing plaats.  
De school voldoet aan de meest recente eisen m.b.t. de brandveiligheid en            
beschikt over een gebruiksvergunning. De school heeft een ontruimingsplan. Elk          
schooljaar wordt de ontruiming geoefend. Jaarlijks worden alle speeltoestellen op          
het plein en alle toestellen in de gymzaal gekeurd. Gebreken die worden            
geconstateerd, worden zo spoedig mogelijk hersteld.  
Wanneer een kind een ongeluk(je) overkomt waarvoor wij naar de Eerste Hulp            
afdeling van het ziekenhuis moeten, doet de school haar uiterste best om een             
van de ouders te bereiken en het kind te laten ophalen. Lukt dat niet of is het                 
ongeval zo ernstig dat wachten niet verantwoord is, dan gaan twee           
personeelsleden zelf met het kind naar een arts of het UMC of wordt een              
ambulance gebeld. De ouders worden onmiddellijk geïnformeerd. De school         
houdt een ongevallenregister bij. Zo komt aan het licht, waardoor gevaarlijke           
situaties ontstaan zodat we daar adequaat op kunnen reageren. Voor alle           
kinderen is gedurende de schooltijd en tijdens excursies een         
ongevallenverzekering afgesloten. 
 
Naleving van de regels is niet alleen voor de leerlingen maar zeker ook voor de               
ouders van groot belang. De kinderen volgen uw voorbeeld! Ouders wordt           
verzocht met hun kinderen oversteken via de zebra, hun auto’s te parkeren in de              
parkeervakken en met de fiets aan de hand te lopen op de stoep, de              
toegangspaden van de school en het schoolplein. 
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5. Organisatorische structuur. 
5.1. Vereniging en bestuur 
De Comeniusschool gaat uit van de Vereniging Scholen der Evangelische          
Broedergemeente (EBG). Het schoolbestuur moet volgens de statuten - zo          
mogelijk - in meerderheid bestaan uit leden van de Evangelische          
Broedergemeente. Daarmee wordt de bijzondere relatie met de EBG         
gewaarborgd. Daarnaast is het ook mogelijk voor niet EBG leden, waaronder           
ouders, om zitting te nemen in het schoolbestuur. De vereniging heeft hiertoe een             
procedure en een profiel opgesteld. In het managementstatuut is de verdeling           
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen schoolbestuur en de         
directeur vastgelegd. 
De schoolvereniging streeft ernaar het unieke karakter van de school te           
handhaven. 
De invoering van de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ houdt in dat            
schoolbesturen meer afstand nemen van uitvoerende taken en deze neerleggen          
bij de directie. Het besturen vindt dan meer op afstand plaats en krijgt een              
toezichthoudend karakter. Er wordt op hoofdlijnen bestuurd met een zwaar          
mandaat bij de directeur. Het bestuur heeft haar uitvoerende taken en           
bevoegdheden gedelegeerd aan de directie waarbij het bestuur toezicht houdt en           
toetst waarmee het wel de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid behoudt. 
Sinds 1 augustus 2010 is de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht             
geworden. Het ministerie van OCW verwacht dat intern toezicht bijdraagt aan een            
beter zicht van de schoolorganisatie op risico’s en aan een zinvolle dialoog met             
de stakeholders. Het intern toezicht moet onafhankelijk, deugdelijk en transparant          
zijn. Intern toezicht veronderstelt niet alleen toezicht op de jaarrekening en het            
jaarverslag maar ook op alle andere beleidsgebieden zoals bestuur &          
maatschappelijk draagvlak, onderwijs & kwaliteit, financiën & beheer, personeel &          
organisatie, huisvesting en materiële zaken waaronder ICT en identiteit &          
communicatie. Deze domeinen zijn beschreven in het bestuurlijk toetsingskader. 
Het huidige bestuur bestaat uit vijf bestuursleden die elk portefeuillehouder zijn           
van een van de beschreven domeinen.  
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5.2. Groepsindeling en werken met combinatiegroepen 
In 1998 is door het toenmalige schoolbestuur besloten de school te stabiliseren            
op het aantal van 14 groepen omdat er in de gebouwen 14 lokalen zijn. Om met                
14 groepen te werken, is het nodig om naast de homogene groepen, twee             
combinatiegroepen te vormen. 
De kwaliteit van de instructie is, evenals een goed pedagogisch klimaat, in alle             
groepen gewaarborgd. 
 
Balans in de groepen 
Leerlingen ontwikkelen zich in alle opzichten, de één sneller dan de ander. Dit             
geldt voor zowel de cognitieve als de sociale en emotionele ontwikkeling. De            
ontwikkelingsbehoefte van een groep leerlingen kan daardoor steeds verder uit          
elkaar groeien waardoor de groep uit balans raakt. Dit vormt de motivatie de             
groepen elk jaar opnieuw in te delen. 
Leerlingen leren door de wisselende samenstellingen beter samenwerken en         
leggen meer sociale contacten. 
 
Groepen in de Comeniusschool 
Er wordt elk jaar gewerkt met twee kleine groepen 3, een groep 4 en een 4-5                
combinatie, een groep 5, een groep 6, een 6-7 combinatie, een groep 7 en twee               
kleine groepen 8. Deze groepen worden jaarlijks voor de zomervakantie          
samengesteld. 
Alle leerlingen stromen na de onderbouw periode door naar twee kleine groepen            
3 in de middenbouw. De leerlingen van de groepen 3 kunnen daardoor beter             
begeleid worden bij het ingrijpende proces van leren lezen, spellen, schrijven en            
rekenen. 
De bovenbouw periode sluiten de leerlingen af in 2 kleine, sociaal sterke groepen             
8 waardoor de leerkrachten de leerlingen optimaal kunnen begeleiden in dit           
speciale jaar van advies en afscheid. 
 
Groepsvorming 
Alle leerlingen worden individueel en in samenhang elk jaar opnieuw bekeken en            
de groepen worden elk jaar opnieuw samengesteld. Dit proces van elk jaar de             
groepen opnieuw formeren, geeft ons als school de kans om de groepen            
evenwichtig samen te stellen om de balans in een groep te kunnen waarborgen,             
zodat leerlingen altijd goed tot hun recht komen. 
 
Criteria 
Belangrijke criteria voor het samenstellen van (combinatie) groepen zijn de          
sociale samenhang op individueel en op groepsniveau, een evenwichtige         
verdeling van jongens en meisjes en een evenwichtige verdeling van leerlingen           
met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 
Er zijn er bij de totstandkoming van een (combinatie) groep voldoende           
leerling-gegevens bekend. Deze spelen een belangrijke rol. Van ouders wordt          
verwacht dat zij sociale, emotionele en/of medische problemen die van invloed           
zouden kunnen zijn op de groepsindeling, tijdig delen met de leerkrachten.  
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Wij gaan uit van de situatie zoals wij die op school zien en kennen. 
 
Leerkrachten moeten rekening houden met factoren die van invloed kunnen zijn           
op de groepsdynamiek. Een harmonieuze groep samenstellen is meer dan          
tweetallen of kleine groepjes leerlingen samenvoegen tot een geheel. De kennis           
van de leerkrachten over de leerlingen, zal niet gedeeld worden met andere            
ouders dan de eigen ouders van de leerling(en) waardoor het waarom van            
bepaalde keuzes lang niet altijd uitgelegd kan worden. U moet vertrouwen op de             
professionele verantwoordelijkheid van de leerkrachten. 
 
De verdeling van de leerlingen wordt op een uiterst zorgvuldige wijze gemaakt            
door de leraren. Eenmaal opgestelde groepslijsten zijn definitief. Het volgende          
tijdpad wordt hierbij gehanteerd: 
 
Oktober: de leerkrachten vullen de Sociale Competenties Observatie Lijst (SCOL)          
in en er wordt een sociogram gemaakt. Een sociogram is een overzicht van de              
onderlinge relaties in de groep. Ouders en leerkrachten spreken elkaar over de            
individuele leerlingen in de eerste ronde oudergesprekken van een kwartier per           
leerling, de zogenaamde kennismakingsgesprekken. 
 
Februari: De tweede ronde van oudergesprekken vindt plaats n.a.v. het eerste           
rapport. Ouders hebben tijdens dit gesprek de mogelijkheid aanvullende,         
sociaal-emotionele- en/of medische informatie te verstrekken die van belang kan          
zijn voor de groepsindeling. Ouders hebben tevens de gelegenheid hun goed           
gemotiveerde voorkeur aan te geven. Deze goed gemotiveerde voorkeur wordt          
indien mogelijk meegenomen in de besluitvorming. De school beslist en dat           
besluit is bindend. 
 
Maart: De eerste besprekingen over de verdeling vinden plaats tussen          
leerkrachten, IB-ers en directie. 
 
Juni: De definitieve groepslijsten worden bekendgemaakt, wijzigingen zijn niet         
meer mogelijk. De kinderen komen altijd tenminste bij één kind in de groep             
waarmee op grond van de sociogrammen een match is. 
 
Voor het samenstellen van twee groepen 3, worden alle leerlingen uit de groepen             
2A, 2B, 2C en 2D verdeeld tot er twee evenwichtige groepen 3 ontstaan. De              
leerkrachten nemen daarbij de volgende criteria in acht: het aantal jongens en            
meisjes, het sociale contact tussen de leerlingen, de leeftijd en de           
ondersteuningsbehoefte. 

5.3. Directie en team 
Het bestuur heeft veel taken gemandateerd of gedelegeerd aan de directie. Eén            
en ander is geregeld in het managementstatuut. Directeur en adjunct-directeur          
hebben onderling taken verdeeld.  
De directeur adviseert het bestuur over mogelijk te nemen maatregelen en voert            
namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad.  

Schoolgids Comeniusschool 2019/2020 Pagina 34 
 



 
Naast hun lesgevende werkzaamheden voeren de leerkrachten ook niet-lestaken         
uit. Jaarlijks worden die na overleg vastgelegd in de normjaartaken van de            
leerkrachten. De school streeft ernaar daarbij de kwaliteiten van de individuele           
leerkrachten tot hun recht te laten komen en hun wensen zoveel mogelijk in te              
willigen. 
Er zijn teamvergaderingen, er is bouwoverleg er zijn werkgroep besprekingen en           
leerling besprekingen. Verder werken leerkrachten nauw samen wanneer zij         
samen voor één groep verantwoordelijk zijn. Nieuwe en in het bijzonder           
beginnende leerkrachten worden begeleid. 
 

5.4. Medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad bestaat   
uit een personeels- en een     
oudergeleding (PMR en OMR) van     
elk vier personen. De    

medezeggenschapsraad houdt zich vooral bezig met beleidszaken. Op tal van          
onderdelen van het schoolbeleid heeft de raad advies- dan wel instemmingsrecht           
aangaande voorgenomen bestuursbesluiten. Daarnaast heeft de raad       
initiatiefrecht: de raad kan de directie en/of het schoolbestuur advies uitbrengen           
over het gevoerde schoolbeleid. De directeur is vanuit het bestuur gemandateerd           
om het overleg met de MR te voeren. Het reglement van de            
medezeggenschapsraad staat op de website. De leden van de MR worden           
gekozen, de PMR door de leden van het schoolteam, de OMR door de ouders.              
De maximale zittingsduur bedraagt 2 x 3 jaar. Vacatures worden vermeld in de             
Nieuwsbrief en op de website. De MR organiseert regelmatig een informatieve           
avond rond een bepaald thema. Het mailadres van de MR is           
mr@comeniusschool.info. 
 

5.5. Externe contacten 
De school onderhoudt contacten met scholen voor voortgezet onderwijs, de          
afdeling onderwijs van de Gemeente Zeist, de GGD (schoolarts,         
jeugdverpleegkundige), het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht (ZOUT),      
het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG), de politie, basisscholen in en buiten             
Zeist, scholen voor speciaal onderwijs en pedagogische academies.        
Pabostudenten van de Marnix Academie in Utrecht lopen stage op onze school,            
ze worden begeleid door drie interne opleidingscoördinatoren en de         
groepsleerkrachten. 
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5.6. Financiële middelen 
Het ministerie van OCW stelt basisscholen jaarlijks de financiële middelen          
beschikbaar waaruit de leermiddelen, de exploitatie en het onderhoud van het           
schoolgebouw, het beheer, de administratie en de salarissen betaald kunnen          
worden. Het aantal leerlingen op 1 oktober van elk jaar bepaalt de hoogte van het               
bedrag dat de school voor het schooljaar daarop volgend ontvangt. In het            
Strategisch Schoolplan formuleren het toezichthoudend bestuur en de school het          
strategisch beleid. In het inhoudelijk jaarplan worden de ontwikkelingsdoelen voor          
een schooljaar geformuleerd. 
Jaarlijks wordt er een meerjarenbegroting opgesteld waarin ook de Meerjaren          
Onderhouds Plannen (MOP’s) van de gebouwen zijn opgenomen 
Een deel van de financiële middelen moet worden gereserveerd voor uitgaven           
die slechts eens in een aantal jaren voorkomen, denk aan de vervanging van             
lesmethodes en groot onderhoud. 
De school heeft een eigen gymzaal. De vergoeding die de school hiervoor            
ontvangt van de gemeente is bij lange na niet toereikend om de exploitatiekosten             
te betalen. Daarom wordt de zaal buiten de lestijden om verhuurd. 
 
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van de          
gebouwen. De gemeente Zeist heeft de bouw van de school in 1973, die van de               
gymzaal in 1976 en de uitbreidingen van de school in 2001 en 2004 en de               
renovatie in 2013 bekostigd. Vanaf 1 januari 2015 is het onderdeel huisvesting            
gedecentraliseerd en zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk. De school werkt         
met Meerjaren Onderhouds Plannen (MOP’s). De gymzaal is ingrijpend         
aangepast in de zomervakantie van 2016. In de zomervakantie van 2017 is het             
schoolplein volledig worden herstraat en is een deel van de riolering vervangen. 
In het schooljaar 2018/2019 is het INtegraal Huisvestingsproject Zeist afgerond.          
Hierin zijn alle scholen in de gemeente Zeist meegenomen en bekeken op het             
gebied van huisvesting. 
 
Na elk jaar legt de school aan het ministerie verantwoording af over het gevoerde              
financiële beleid in een door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde          
jaarrekening. 
 
De school int een vrijwillige ouderbijdrage. Voor 2019-2020 is deze vastgesteld           
op € 85,- per kind. Ouders voor wie de bijdrage de draagkracht te boven gaat,               
kunnen gedeeltelijke of gehele kwijtschelding krijgen. Hun kinderen maken dan          
gewoon gebruik van alle diensten en nemen aan alle activiteiten deel die uit de              
ouderbijdrage betaald worden. De klassenouders kunnen € 5 per leerling vanuit           
de ouderbijdrage besteden aan lief en leed in de klas. Daarvoor is een protocol              
opgesteld. 
 
De vrijwillige ouderbijdragen worden voor maximaal drie kinderen per gezin          
betaald. Voor leerlingen die tijdens het schooljaar instromen tot 1 januari, wordt            
het volledige bedrag van €85,- geïnd. Tot en met 1 maart is dat €50,- en tot en                 
met 1 april €40 per leerling.  
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Als leerlingen later instromen, wordt €35,- voor de schoolreis en €120,- voor het             
schoolkamp in rekening gebracht bij deelname aan deze activiteiten. De school           
rekent voor het overblijven €60 per leerling per schooljaar. Daarvan worden alle            
kosten van het overblijven vergoed. Bij instroom na 1 januari, wordt het aantal             
weken van alle bijdragen berekend en in rekening gebracht. 
 
Alle bijdragen worden geïnd door automatische incasso. De bijdragen worden in           
zes termijnen van uw rekening afgeschreven. Bij definitieve inschrijving ontvangt          
u een machtigingsformulier met uitgebreide informatie. 
 
De besteding van de ouderbijdrage wordt verantwoord in het bestuursverslag bij           
de jaarrekening. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft        
instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de besteding van de            
ouderbijdrage. 
De school voert een terughoudend beleid t.a.v. sponsoring. Hiervoor is een           
beleidsdocument opgesteld dat aansluit bij de regelgeving van de overheid. 
Door middel van de ouderbijdrage betaalt u voor uitgaven van alle activiteiten die             
niet door de overheid worden bekostigd: 
 
● Alle feesten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, het          

Leesfeest voor de groepen 3 en de afscheidsavond voor de groepen 8; 
● Schoolreizen; 
● Een deel van het schoolkamp, ouders van leerlingen in groep 8 betalen voor             

het schoolkamp €85 extra; 
● De koningsspelen en alle sporttoernooien; 
● Het jaarboek; 
● Excursies; 
● De afscheidsmusical; 
● De schaakclub; 
● Klassengeld à 5 euro per leerling, te besteden door de klassenouders; 
 
Stichting Vrienden van de Comeniusschool 
In de luwte van de school opereert de Stichting Vrienden van de            
Comeniusschool. De doelstellingen van deze stichting zijn: 
● de band van alle vrienden, ouders, oud-leerlingen en hun ouders, (oud-)           

leerkrachten en bestuursleden, met de Comeniusschool verstevigen; 
● initiatieven ondersteunen die dit ook tot doel hebben; 
● het financiële draagvlak van de school verstevigen, waardoor een bijdrage kan           

worden geleverd aan het voortbestaan van de school onder een zelfstandig           
schoolbestuur met als doel: nog betere kansen voor de leerlingen. Sinds 2002            
bekostigt de stichting met een belangrijke financiële bijdrage de inrichting van           
het schoolplein en de aanschaf van computers. 

 
De stichting organiseert ieder jaar een activiteit of een actie met het doel geld in               
te zamelen om wensen van de school waarvoor geen bekostiging is, te            
realiseren. De afgelopen twee jaar onder andere een Foodtruck festival. 
 
U kunt vanaf € 15,00 per jaar donateur worden van deze stichting. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Handige informatie 
 
Afwezigheid/ leerplicht:  
Afwezigheid wegens ziekte dient onmiddellijk telefonisch te worden gemeld.         

Ziekmeldingen kunt u inspreken op het antwoordapparaat vóór 8.30 uur. 
Vrij buiten de schoolvakanties:  

a. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Wanneer uw kind om            
bepaalde redenen niet naar school komt, wilt u dat dan melden? 

b. Kinderen zijn van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig!  
 

Vrijgeven voor vakantie buiten de schoolvakanties is nauwelijks toegestaan en          
in geen enkel geval gedurende de eerste twee weken van het schooljaar. Verlof             
op grond van ‘gewichtige redenen’ blijft slechts in bepaalde situaties mogelijk.           
Alle extra verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd. Het formulier kunt u            
ophalen en inleveren bij de administratie. 
 
Overblijven: 
Op de Comeniusschool blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze over. De           

leerlingen eten in hun lokaal onder leiding van de leerkracht. In de kleutergroepen             
is tijdens het eten een overblijfouder aanwezig. Daarna spelen de leerlingen           
onder toezicht van overblijfmedewerkers; de bovenbouw speelt van 11.55-12.25         
uur en eet daarna, de leerlingen van de midden- en onderbouw eten eerst en              
spelen van 12.30-13.00 uur. Kinderen zijn niet verplicht om over te blijven. De             
coördinatie is in handen van de administratieve kracht in samenspraak met de            
directie. De kosten per kind per jaar zijn: € 60,- voor 3 middagpauzes per week.               
Deze kosten worden meegenomen in de machtiging voor automatische incasso.          
Voor ouders van leerlingen die tussentijds instromen, wordt het bedrag          
aangepast. De school heeft een ongevallen- en WA-verzekering afgesloten.  

 
Hulpacties: 
Elk jaar organiseert de school of een bouw een hulpactie. In de nieuwsbrief en              

via de website wordt u hierover geïnformeerd. 
 
Gezondheidszorg: 
Twee keer in de schoolloopbaan wordt u met uw kind opgeroepen voor controle             

door de schoolarts. Constateren u of wij problemen die onderzoek door de            
schoolarts nodig maken, dan is daartoe de mogelijkheid aanwezig. De school zal            
daarover eerst contact met u opnemen. 
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Hoofdluis 
Na elke vakantie worden alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis           

gecontroleerd door ouders. De school licht ouders voor over de bestrijding van dit             
ongemak. Deze aanpak dringt een telkens terugkerend probleem sterk terug.          
Voor de nieuwe leerlingen kunnen ouders bij de leerkracht van de groepen een             
luizenzak aanschaffen. De kosten zijn 3 euro. Het protocol voor hoofdluis kunt u             
vinden op de website. 

 
Gezond 
Wij verzoeken u om uw kinderen dagelijks gezonde voeding mee te geven en             

bij een verjaardag te zorgen voor een gezonde traktatie, geen lolly’s. Check            
vooraf bij de leerkrachten of er kinderen zijn met bepaalde allergieën. 

 
Schoolbenodigdheden: 
groep 1 en 2: een luizenzak en voor de gymnastiek een gymtas, gymschoenen             

(met elastiek of klittenband, geen zwarte zool!), alles voorzien van naam. Om            
10.30 mogen de kleuters iets drinken en/of eten bijvoorbeeld een stukje fruit.            
Voor de lunch nemen de leerlingen brood mee in een broodtrommel en een beker              
drinken. Wilt u bekers met een goed sluitend deksel meegeven en alle spullen             
voorzien van de naam van het kind? Zie voor meer informatie over de groepen              
1-2 het informatieboekje voor nieuwe ouders. 

groep 3, 4 en 5: een lege etui, viltstiften, gymtas met gym broek en shirt met                
korte mouw. Gymschoenen (geen zwarte zool!). Voor groep 5 een 4-ringsmap           
voor het huiswerk en een eenvoudige agenda. 

groep 6 t/m 8: een etui met kleurpotloden/viltstiften; gymtas met gymbroek +            
shirt met korte mouw + gymschoenen (geen zwarte zool!), een 4 of 23-ringsmap             
voor het huiswerk. 

 
Wilt u alle kleding voorzien van een naam! Jaarlijks blijft er veel kleding op              

school achter. 
De school wijst u erop dat zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor diefstal              

van eigendommen van de kinderen. 
 
De gymles: 
Wij gaan ervan uit dat kinderen hun gymkleding bij zich hebben om deel te              

kunnen nemen aan de gymles. Sieraden moeten af tijdens de gymles. Kinderen            
die om medische redenen niet aan de gymles mogen meedoen, moeten een            
briefje van de ouders meenemen. 

 
Ouderbijdrage: 
De school vraagt een vrijwillige, financiële bijdrage van de ouders. In deze            

bijdrage zijn de kosten verwerkt van alle uitgaven, die niet door           
overheidssubsidies worden gedekt. Zie overzicht onder 5.6 financiële middelen)         
De besteding van de ouderbijdragen wordt verantwoord in de jaarrekening.          
Hoogte van de ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op: €            
85,- per kind. Er wordt voor maximaal drie kinderen per gezin een bijdrage             
gevraagd.  
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Medezeggenschapsraad: (MR) 
In één van de eerste weekbrieven van het nieuwe schooljaar wordt u            

geïnformeerd over de samenstelling van de medezeggenschapsraad. In de         
Schoolgids vindt u tekst en uitleg over de functie van de MR en de mogelijkheid               
om lid te worden. 

 
Ouderparticipatie: 
Elke groep heeft twee klassenouders die de leerkrachten helpen bij het           

organiseren van ondersteuning bij excursies en activiteiten van de groep. Er zijn            
ouders actief zijn in de ouderraad, de feestcommissie, de sportcommissie, de           
redactie jaarboek, bij het overblijven, en bij de controle op hoofdluis. Op de             
informatieavond aan het begin van het schooljaar stellen de klassenouders zich           
aan de oudergroep voor en vertellen iets over hun rol tijdens het schooljaar. 

 
Vervanging van leerkrachten 
De lessen gaan gewoon door, ook als een leerkracht ziek is. De school heeft              

een contract afgesloten met de PIO Invalpool. PIO staat voor “Partners in            
Onderwijs”. Wij melden afwezigheid van leerkrachten bij PIO. Daar wordt ervoor           
gezorgd dat er vervanging komt. De vervangers kunnen onmiddellijk aan de slag,            
dankzij een goede klassenadministratie met dag- en weekplanningen. Helaas is          
door het toenemend tekort aan leerkrachten, niet altijd een invalkracht          
beschikbaar. Tot nu toe heeft de Comeniusschool geen groepen naar huis           
hoeven sturen maar de school sluit niet uit dat dit in de toekomst soms de enige                
oplossing kan zijn. 

 
Schoolbestuur 
De leden van het toezichthoudend bestuur van de Vereniging Scholen der           

Evangelische Broedergemeente zijn: 
 
Voorzitter: Dhr. W. de Bruin 
Penningmeester Mw D. Tijssen; 
Materiële zaken: Dhr. M.T.S. Griffioen; 
Onderwijs: Dhr. P. Grootendorst; 
P&O: Mw. Y.K.A Birdja 
Communicatie en identiteit:Dhr K.M Dekker 
 
Klachten:  
De klachtenregeling is te vinden op de website.  
De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie PCO  
Het adres is: Postbus 694, 2270 AR Voorburg, tel. 070-3861697. 
 
 
De externe vertrouwenspersoon van het schoolbestuur is Mw Teng, u kunt           

haar bereiken door een verzoek om contact te sturen         
naar:info@comeniusschool.info 
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Nieuwsbrief: 
In de Nieuwsbrief vindt u allerlei nuttige informatie over de school. De            

Nieuwsbrief wordt via de website verzonden. Wilt u ervoor zorgen dat de            
school altijd beschikt over de meest recente contactgegevens! U kunt zich           
voor de nieuwsbrief aanmelden via de website. 

 
Registreren op de website als ouder 
● Ga naar de website www.comeniusschool.info klik op ‘Contact’ en klik op           

‘Ouders aanmelden en inloggen’. 
● Vul het 2e formulier in: ‘Eenmalige registratie als ouder’ en klik op            

‘Registreren’. U ontvangt per mail een wachtwoord. 
● Klik op het icoon ‘Basisgegevens’. De volgende keer kunt u inloggen met uw             

e-mailadres en wachtwoord. 
● Vul hier uw contactgegevens en de gegevens van uw kind(eren) in. Ook kunt             

u hier uw wachtwoord wijzigen. 
● Vergeet niet het vinkje aan te zetten van de nieuwsbrief. 
 
Inloggen in het ouderportaal van ParnasSys 
U ontvangt van de school inloggegevens waarmee u kunt inloggen op het            

ouderportaal van het leerling administratie systeem, tevens leerlingvolgsysteem        
van de school. U kunt de NAW gegevens van uw kind controleren en aanpassen.              
Het is belangrijk dat u het noodnummer invult en de gegevens van uw huisarts.              
Met “noodnummer” wordt het nummer bedoeld dat we moeten bellen als er op             
school met uw kind een ongelukje is gebeurd. Verder kunt U de Cito resultaten              
inzien en na 1 januari het complete dossier van uw kind over het vorige              
schooljaar. 

 
Schoolgids: 
Deze schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en daarna op de website gezet. 
 
Stichting Vrienden van de Comeniusschool: 
Vanaf € 15,00 per jaar kunt u donateur worden van deze stichting die de school               

met fondsen steunt en de band tussen school, leerlingen, ouders en leerkrachten            
levend houdt. Op school kunt u een brochure aanvragen en kunt u zich             
aanmelden. 

 
Schoolregels: 
 

Wij leren onze leerlingen om voor elkaar       
verantwoordelijkheid te dragen. Daarom hanteert     
de school de volgende schoolregels. 
Rust: Rennen en schreeuwen doe ik buiten, in de         
school gedraag ik me rustig. 
Plein: Op het plein spelen we fijn met elkaar. 
Bewegingsonderwijs: Ik houd me aan de regels van        
het spel. 
Verdraagzaamheid: Ik luister naar de ander en ik        
denk erover na voordat ik reageer. 
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Hulpvaardigheid: Ik help je als je mij dat vraagt, want jij helpt mij toch ook? 
Zorgvuldigheid: Ik ga zorgvuldig om met alle materialen. 
Netheid: Ik ruim rommel altijd op. 
Beleefdheid: Ik ben vriendelijk en aardig tegen iedereen. 
(Knikker-)Spel: De regels bespreken we van te voren. 
 
 
Naast de schoolregels zijn er ook 
 
Pleinregels: 

1. Op het schoolplein houd ik me aan de schoolregels. 
2. Ik luister naar de pleinwacht. 
3. In de pauzes ga ik alleen maar naar binnen om naar de wc te gaan of                

wanneer ik dat van de pleinwacht mag. 
4. Ik blijf op mijn eigen deel van het plein. Op het plein rooster kan ik zien waar                 

ik mag spelen. 
5. Ik kom niet op het kleuterplein als daar kleuters spelen. Groep 3 mag er              

spelen wanneer de kleuters naar binnen gaan. 
6. Ik speel niet voorbij de strepen die op het plein staan. Ik ga nooit zonder               

toestemming van het plein af. 
7. Ik fiets of roller skate niet op het plein. 
8. Wanneer de bel gaat, ga ik onmiddellijk in de rij staan. 
9. Op school staat mijn mobiele telefoon uit en ik laat hem binnen. 

 
Als ik naar school ga .... 

1. Stap ik af bij de oversteekplaats; 
2. Kijk ik uit voor ik oversteek, bij de oversteekplaats; 
3. Fiets ik niet op de stoep en op het plein; 
4. Ga ik het plein op bij de linker ingang of bij de gymzaal ingang; 
5. Zet ik mijn fiets altijd in het fietsenrek; 
6. Ga ik pas naar binnen als de bel is gegaan. 
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Overblijfregels: 
1. Voor het eten zijn we even stil om te bidden. 
2. Tijdens het eten blijf ik op mijn plaats. 
3. Als de bel gaat, gooi ik rommel in de prullenbak en ga ik naar buiten. Als ik                 

klassendienst heb, blijf ik nog even binnen om op te ruimen. 
4. Als ik nog niet klaar ben met het eten, kan ik na het spelen verder eten. 
5. Op het plein houd ik mij aan de pleinregels. 
6. Als het regent, blijven we binnen. We doen dan spelletjes, we tekenen, of we              

bekijken een film of school tv programma. 
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Bijlage 2: Personeelsoverzicht 
 
 
 
 

Groepsbezetting 
2019-2020 

 

Groep: Bezetting: Werkdagen: Mailadressen 

1-2A Juf Marja Beemer Ma, di, wo, vrij mbeemer@comeniusschool.info 

1-2A Juf Anoushka Brunyanszki Do  abrunyanszki@comeniusschool.info 

1-2B Juf Amber Venderbosch Ma t/m vrij avenderbosch@comeniusschool.info 

1-2C Juf Marlous Bons Ma t/m vrij mbons@comeniusschool.info 

1-2D Juf Eline Oprel Ma, wo, do, vrij eoprel@comeniusschool.info 

1-2D Juf Anoushka Brunyanszki Di abrunyanszki@comeniusschool.info 

3A Juf Linda Roelofsen Ma, di, do, vrij lroelofsen@comeniusschool.info 

3A Juf Maartje van Aalst Wo  Mvaalst@comeniusschool.info 

3B Juf Krista van der Straten Ma t/m vrij kvdstraten@comeniusschool.info 

4A Juf Janice Klaver Ma t/m Vrij jklaver@comeniusschool.info 

4-5B Juf Astrid Ligtenberg Ma, di, wo aligtenberg@comeniusschool.info 

4-5B Juf Els Barthel Wo, do, vrij ebarthel@comeniusschool.info 

5A Juf Betsy Sikkenga Ma, di, wo bsikkenga@comeniusschool.info 

5A Juf Astrid van Buren Do, vrij avburen@comeniusschool.info 

6A Juf Brenda van Essen Ma, vrij bvessen@comeniusschool.info 

6A Juf Irene Troost-Veenstra Di, wo, do itroost@comeniusschool.info 

6-7B Juf Jorien Rogge Ma, di, woe jrogge@comeniusschool.info 

6-7B Juf Carla van der Meer Do, vrij cvdmeer@comeniusschool.info 

7A Juf Monique van Hal Ma, di, woe mvhal@comeniusschool.info 

7A Juf Maartje van Aalst Do, vrij mvaalst@comeniusschool.info 
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8A Meester Mark de Graag Ma t/m do mdegraag@comeniusschool.info 

8A Juf Marylse Witké Vrij mwitke@comeniusschool.info 

8B Meester Rick Teseling Ma t/m vrij rteseling@comeniusschool.info 

Interne begeleiding: 

1-2C, 1-2D, 3A, 4A, 

5A, 6A, 7A 8A, 8B 
Juf Inger Parser ICO Di wo, vrij iparser@comeniusschool.info 

1-2A, 1-2B, 3B, 4-5B, 

6-7B, 8A, 8B 
Juf Brenda van Essen CIB Wo, do, vrij bvessen@comeniusschool.info 

Begeleiding EED Juf Sophie v 
Bergenhenegouwen 

Di en do 
svbergenhenegouwen@ 
comeniusschool.info 

Ondersteuning:    

Onderwijsassistente

n 

Juf Wilma Barendregt 
Juf Marjan Huisman 
Juf Anoushka Brunyanski 

t/m 20/9 
Di, wo, do 
Vrij 

wbarendregt@comeniusschool.info 
mhuisman@comeniusschool.info 
abrunyanski@comeniusschool.info 

Administratie en TSO Ingeborg van den Bosch 
Ma, di, do,vrij 
morgen 

administratie@comeniusschool.info 

Directie:    

Directeur Hanneke Vermunt Ma t/m vrij hvermunt@comeniusschool.info 

Adjunct directeur Marylse Witké Di,  woe, do mwitke@comeniusschool.info 

Coördinatoren:    

Groepen 1-2 Juf Marlous Bons  mbons@comeniusschool.info 

Groepen 3 t/m 5 Juf Linda Roelofsen  lroelofsen@comeniusschool.info 

Groepen 6 t/m 8 Meester Rick Teseling  rteseling@comeniusschool.info 

Lees coördinator Juf Janice Klaver   jklaver@comeniusschool.info 

ICT Juf Linda Roelofsen  lroelofsen@comeniusschool.info 

ICT Juf Astrid van Buren      woe avburen@comeniusschool.info 

Coördinator 
beeldende vorming 

Juf Rianne Vaarkamp  rvaarkamp@comeniusschool.info 

Coördinator schaken 
Juf Inger Parser  iparser@comeniusschool.info 

ICO: interne 
opleidings-coördinat
or 

Juf Inger Parser 
Juf Janice Klaver 
Juf Marja Beemer 

  

Vakleerkracht 
bewegings-onderwi
js en sport 
coördinator  

Juf Florence van Helten 
Ma, di, do, vrij 
mo 

fvanhelten@comeniusschool.info 

Plusklas Juf Rianne Vaarkamp Ma, di rvaarkamp@comeniusschool.info 

Drama Juf Alda de Kruijf Di ochtend adkruijf@comeniusschool.info 
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Bijlage 3: Contactgegevens Buiten Schoolse Opvang (BSO) 
organisaties 
 
BSO Het Kraaienest  
Graaf Lodewijklaan 3 
3708 DM  Zeist info@bsohetkraaienest.nl 
Tel.nr. kantoor: 06 – 33 105 093 
 
Kinderopvang Kindergarden info@kindergarden.nl 
Hortensialaan 32 Joyce Alsen 
3702 VH  Zeist  
Tel.: 030-6918503  
 
Kinderopvang KONO 
Prof. Lorentzlaan 14a 
3701 CC  Zeist 
Tel. : 030 – 69 75 602 kono@casema.nl 
 
Kiekeboe Bisonkasteel Kiekeboe Drakenkasteel (FZO) 
Padvinderslaan 12 Zinzendorflaan 1 
3708 BS  Zeist 3703 CE  Zeist 
Tel.: 06 – 11 629 741 Tel.: 06 – 112 898 76 
 
BSO Minoes (kind en co) BSO Krullevaar (kind en co) 
De Clomp 20-06 Leendert Edelmanlaan 2 
3704 KC  Zeist 3705 PX  Zeist 
Tel.: 030 – 69 481 63 Tel. 030 – 69 77 092 
 
BSO en PSZ Sterrenbos 
Pr Irenelaan 71e 
3708 EB Zeist 
0617478851 info@bsosterrenbos.nl 
 
BSO en PSZ Sterrenbos 
Locatie 2 
SV Phoenix 
Koeburgweg 1 
3708 EB Zeist 
061927200 
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Bijlage 4: Resultaten van ons onderwijs 
 
Hoewel er meer criteria zijn die de kwaliteit van het onderwijs op een school              
bepalen, worden de scores van de Cito-toetsen als belangrijke kengetallen          
beschouwd. De inspectie heeft inzage in de Cito toets gegevens van de groepen             
4, 6 en 8. 
 
Om snel te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft 
Cito de niveau-indicaties I t/m V ontwikkeld. Deze indelingen zijn gemaakt door 
de toets af te nemen bij een grote groep leerlingen. De score die uw kind haalt, 
wordt omgerekend naar deze niveau-indeling. 
 
I 20% is ver boven het gemiddelde = goed 
II 20% is boven het gemiddelde = ruim voldoende 
III 20% is de score van de gemiddelde groep leerlingen = voldoende 
IV 20% is onder het gemiddelde = matig 
V 20% is ver onder het gemiddelde = onvoldoende 
 
Ouders kunnen de Cito-resultaten van hun eigen kind inzien via het ouderportaal            
van ParnasSys. 
Over het algemeen scoort de school boven het landelijk gemiddelde. Onze           
streefdoelen liggen dan ook hoger dan deze gemiddelde landelijke score. 
In deze schoolgids vermelden we de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren. 
 
Uitstroom VO 2015 t/m 2018 
Hier volgt de uitstroom van de Comeniusschool naar het Voortgezet Onderwijs           
voor de schooljaren 2015-2018 in aantallen leerlingen. 
 
Schooltype VO 201

5 
201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

  Tota
al 

VWO 21 20 23 30 17   111 
HAVO/VWO 7 5 8 8 7   35 
HAVO 10 10 7 8 10   45 
VMBO-TL / HAVO 6 3 8 1 5   23 
VMBO-TL 3 1  1 2   7 
VMBO TL met LWOO    1    1 
VMBO-BL met LWOO     1   1 
VMBO-KL   1  1   2 
VMBO-KL met LWOO  3   1   4 
VMBO-KL / VMBO-GL met 
LWOO 

    1   1 

Totaal 47 42 47 49 45   230 
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Uitstroom VO 2019 in percentages. 
 
VMB
O 
lager 

VMB
O TL 

Tl/ 
Hav
o 

Hav
o 

Hav
o/Vw
o 

VWO Totaa
l 

Aanta
l 4 

Aant
al 2 

Aant
al 5 

Aant
al 10 

Aant
al 7 

Aant
al 17 

45 

8,9% 4,4% 9,9% 22,2
% 

15,6

% 

37,8
% 

100% 
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Bijlage 5: Schaken 
 
 

Comenius Schaakclub 

 
Betreft: Beschrijving in beleid meer- en hoogbegaafdheid 
Datum: September 2019 
 
Bijlage schaken op de Comeniusschool 
 
De Comeniusschool heeft een Schaakclub. De leerlingen die hieraan mogen deelnemen, krijgen            
een keer per week 45 minuten les. 
 
Waarom is schaken zo belangrijk voor meer- en hoogbegaafde kinderen? 
Schaken stimuleert de cognitieve, meta-cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van          
kinderen. Schaakles kan heel inspirerend zijn. Naast overdragen van kennis worden inzichten en             
vaardigheden ontwikkeld. Dat gebeurt het beste via uitdagend, gevarieerd en ontdekkend leren.            
Daarbij gaat het niet alleen om schaaktechniek maar ook om het ontwikkelen van zelfkennis en               
zelfmanagement van leerlingen. Bij het onderwijs zijn het stellen van vragen en dialogen             
belangrijk. De leerlingen krijgen zoveel mogelijk de gelegenheid 'co-author of their own            
upbringing' te zijn (naar Polgar).  
Gemotiveerde leerlingen hebben plezier in waar ze mee bezig zijn, ze leren dan beter en sneller.                
Daarbij passen gevarieerde lessen, waarin de leerlingen actief bezig zijn. 
Dat schaken een reeks (meta)cognitieve, sociale en emotionele effecten kan hebben, komt            
doordat het een spel is. Spelen is een beproefde manier van ontdekkend leren. Je onderzoekt,               
incasseert, zoekt mogelijkheden, gaat uitdagingen aan. Daarbij kun je je eigen denkstijl            
ontwikkelen. Je onderzoekt mogelijkheden en beperkingen en je weg daarin vinden is precies de              
essentie van schaken. Dat geldt voor alle leerlingen, ook voor hoogbegaafde kinderen. 
Over de educatieve waarde van schaken is veel geschreven. Door schaakpromotors en            
wetenschappers. Leerlingen zouden er cognitief, sociaal en emotioneel wel bij varen.  
 
Genoemd worden onder meer: 
 
Cognitief: 
Leren onderzoeken (wetenschappelijk denken, hypotheses toetsen), analyseren, studeren,        
redeneren (inductief en deductief), anticiperen, combineren, plannen maken, alternatieven         
afwegen, visualiseren, initiatieven nemen, risico's taxeren, experimenteren, beslissingen nemen,         
heuristieken (vuistregels) toepassen, patronen herkennen, omgaan met paradoxen, verwonderen,         
problematiseren (vraag achter vraag, is het wel zo), flexibel denken, brainstormen (divergent            
denken en vervolgens convergent), verifiëren, falsificeren, concentreren, focussen, ruimtelijk         
denken, intuïtie benutten, ideeën verwoorden, fantasie en verbeeldingskracht gebruiken, originele          
oplossingen zoeken, creatief denken, geheugen verbeteren en leren efficiënter en effectiever           
informatie verwerken. Doordat je zelf beslissingen neemt en initiatieven ontplooit, ontwikkel je            
zelfstandig denken. 
 

Schoolgids Comeniusschool 2019/2020 Pagina 49 
 



Sociaal:  
Door schaken leer je samenwerken, je verplaatsen in een ander en discussiëren. Je ontwikkelt              
respect voor je tegenstander. Het is een veilige manier om nieuwe mensen te leren kennen en                
contacten te ontwikkelen: het spel is heel feitelijk, maar je kunt gaandeweg op je eigen manier                
contacten met tegenstanders en trainingspartners opbouwen. Schaken kan ook het ontwikkelen           
van ambities stimuleren. Het biedt de mogelijkheid om via internet contacten te leggen met              
mensen over de hele wereld (sites bezoeken, internet schaken). 
 
Emotioneel:  
Schaken is bevorderlijk voor je zelfbeeld en zelfmanagement. Het vormt je karakter. Je krijgt              
succeservaringen doordat je nieuwe dingen leert. Je leert ook omgaan met frustraties (want het is               
soms moeilijk). Je ontwikkelt persoonlijke eigenschappen als geduld,        
verantwoordelijkheidsgevoel, incasseringsvermogen, concentreren, doorzettingsvermogen en     
zelfdiscipline. Je leert relativeren: als je een partij verliest is het 0-1, maar als je drie dingen leert                  
is het 3-0. Je krijgt plezier in onderzoeken en leren.  
 
Hoe worden deze schaaklessen concreet vormgegeven op de Comeniusschool? 
De leerlingen die in aanmerking komen voor de schaakklas moeten hiervoor: 
o gemotiveerd zijn, 
o bereid zijn om er thuis mee aan de slag te gaan; er wordt iedere week huiswerk gegeven, 
o lessen in de groep kunnen missen. 
De leerkracht bepaalt voor welke leerlingen dit geldt. 
De schaakklas duurt drie kwartier. De leerlingen in de schaakklas krijgen les van een              
schaakdocent. 
 
Er zijn vier groepen/niveaus, die werken volgens de Stappenmethode:  
Er is een groep beginners (Groep 1). Deze groep bestaat uit leerlingen die de regels nog moeten                 
leren en eenvoudige patronen gaan leren herkennen. De aanpak is spelenderwijs leren van de              
basisbegrippen. Deze leerlingen beginnen met Stap 1.  
Groep 2 bestaat uit ‘beginners’ die leren om echte partijen te spelen en meer complexe               
combinaties te begrijpen en toe te passen. Daarnaast krijgen ze elementaire kennis over de fases               
in een schaakpartij. Deze leerlingen zijn veelal bezig met Stap 2. Zodra zij het vermogen hebben                
om echte partijen te spelen met elementair inzicht, kunnen zij doorstromen naar de groep              
gevorderden.  
De groep gevorderden speelt met klok. Er komt daardoor wat meer druk bij kijken. Hoe ga je                 
daarmee om? Daarnaast is de lesstof weer wat moeilijker. Gelet op het niveauverschil (vooral het               
gevolg van ervaring en inzet) is deze groep in tweeën gedeeld. In de eerste groep gevorderden                
(groep 3) wordt tijdens de les aandacht besteed aan openingen, het bedenken van (eenvoudige)              
plannen en basale eindspel techniek. Inzicht in complexere patronen wordt steeds belangrijker en             
geoefend. Daarnaast is er tijdens de les ook ruimte om tegen elkaar te spelen. Dit gebeurt ook in                  
de hoogste groep.  
In deze groep (groep 4) is de complexiteit van de leerstof nog weer wat hoger. Uit deze groep zal                   
in eerste instantie de jaarlijkse selectie plaatsvinden voor deelname aan het           
Schoolschaakkampioenschap. Van deze leerlingen wordt tijdens de les – gelet op de            
moeilijkheidsgraad - ook veel verwacht (ook qua houding/gedrag in de groep). Met welke Stappen              
de leerlingen bezig zijn in groep 3 en 4, hangt af van wat er het vorige jaar behaald is qua                    
examens.  
 
De vier groepen liggen in principe voor het hele jaar vast. Leerlingen kunnen eventueel wel               
doorstromen of terugstromen als blijkt dat de groep niet helemaal past bij het niveau en/of hun                
inzet. Daarnaast kunnen (of moeten) leerlingen ook stoppen als daar reden toe is. Dit kan alleen                
in overleg met de leerkracht en de schoolcoördinator. Deelname aan de schaaklessen is in              
principe voor een heel schooljaar. Deelname is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend.  
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Mocht het zo zijn dat het schaakniveau van een leerling stagneert, bijvoorbeeld als gevolg van te                
weinig inzet in of buiten de schaakles, dan geeft de schaakcoördinator Inger Parser een signaal af                
aan de leerkracht. De leerkracht gaat vervolgens het gesprek aan met de leerling en stelt diens                
ouders op de hoogte.  
 
De Schaakclub Comenius onderhoudt nauwe banden met de Schaakclub Zeist. We mogen            
materiaal lenen, een van onze schaakdocenten geeft ook les bij Schaakclub Zeist en er bestaat               
de mogelijkheid dat we mee doen met toernooien die door de Schaakclub georganiseerd worden.              
Aan het einde van het jaar doen de kinderen hun Stappen Schaakexamen. Dit gebeurt onder het                
toeziend oog van een examinator van de Schaakclub Zeist.  
 
Verder:  
Schaken is gemakkelijk te leren, maar het is heel moeilijk om goed te spelen. Het spel heeft een                  
enorme rijkheid, zodat het voor elke schaker – kind én volwassene – voortdurend een nieuwe               
uitdaging biedt. Schaken is een spel met spannende en leuke elementen maar is eigenlijk nog               
veel meer dan dat. 
Schaken is een denksport, leerlingen kunnen door regelmatig te schaken hun denkvermogen            
ontwikkelen. Denk daarbij aan het bedenken en uitvoeren van een strategie, het maken van              
keuzes, het aanbrengen van focus en het leren om te concentreren.  
Naarmate het niveau toeneemt komen er ook andere elementen naar voren. Door het spelen met               
klok (in een team en/of tegen een onbekende tegenstander) is het mogelijk om de druk te                
vergroten. Door regelmatig te spelen leren leerlingen om te gaan met hun spanning, het onder               
tijdsdruk goede zetten spelen is best moeilijk. Deze vaardigheid kan op latere momenten             
(examens, werkdruk etc.) goed van pas komen. Vooral leerlingen die op school minder vaak              
worden uitgedaagd kunnen hier veel baat bij hebben. 
Tenslotte biedt het schaken ook de mogelijkheid om te gaan met verliezen, want dat gaat               
onherroepelijk een keer gebeuren. 
 
Op school hebben we veel aandacht voor training. We willen graag dat leerlingen die deelnemen               
vooruitgang boeken. Dit betekent ook dat de leerlingen elke week huiswerk moeten maken in hun               
Stappenboekje. Belangrijk voor de les is uiteraard dat het Stappenboekje weer mee terug komt              
naar school voor de schaakles.  
 
Meer schaken? 
Behalve dat het leuk is, is veel spelen ook ontzettend belangrijk als een kind beter wil worden.                 
Zoals eigenlijk bij alles is ‘veel doen’ de sleutel om vorderingen te maken. Schaken hoeft zich                
uiteraard niet te beperken tot de schooltraining. 
 
Er zijn veel meer mogelijkheden: 
1. Thuis schaken tegen een familielid of tegen een vriendje of vriendinnetje 
Als ouder kun je tegen je kind spelen, ook als je kind al beter is (dan moet je wel tegen je verlies                      
kunnen:-)). Ook dan kan je kind zijn vaardigheden oefenen. 
2. Organiseren/meedoen aan schaaktoernooien of spelen tegen andere scholen 
Ieder jaar is er het regionaal schoolschaakkampioenschap. In principe kunnen hier 2/3 teams aan              
deelnemen. We proberen ook of we eens deel kunnen nemen aan een echt schaaktoernooi of dat                
we een keertje spelen tegen een andere school. Of dit lukt is onder andere afhankelijk van de                 
mogelijkheid van ouders om daarbij te helpen. 
Een haalbare mogelijkheid is wellicht het organiseren van toernooitjes na schooltijd. Ook hierbij is              
het cruciaal dat ouders een handje helpen. 
3. Schaken op internet of bij Schaakclub Zeist 
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Er zijn goede mogelijkheden om potjes te schaken op internet. Er zijn diverse sites of (gratis)                
apps die veel mogelijkheden bieden. Ook is het mogelijk lid te worden bij schaakclub Zeist (op de                 
dinsdagavond wordt daar geschaakt). 
 
Wat verwachten we van de kinderen die mee doen aan de schaaklessen? 
Er zijn twee voorwaarden: 
Ten eerste verwachten we dat de leerlingen tijdens de les gemotiveerd zijn en actief meedoen. 
Ten tweede verwachten we dat leerlingen wekelijks oefenen (gemiddeld een uur per week). Op              
deze wijze kunnen leerlingen allemaal goede vooruitgang boeken in eigen tempo. 
Aan het eind van het jaar, doen de leerlingen een officieel schaakexamen in de Stap waar ze dat                  
jaar aan gewerkt hebben.  
Mocht het zo zijn dat blijkt dat een leerling geen vooruitgang boekt en/of veel negatieve aandacht                
vraagt tijdens de les dan zal dat kenbaar gemaakt worden. Indien er ondanks signalering en               
bespreking geen vooruitgang is dan adviseren we om te stoppen. 
 
De schaaktrainingen worden verzorgd door Anton Visser en Jorn Brouwer. Zij doen dit vrijwillig.              
We organiseren aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor ouders. Daarbij             
kunnen we onze ambities delen en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen met              
ouders activiteiten te organiseren.  
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